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RESUMO
A Bacia de Cumuruxatiba está localizada no extremo sul da costa do
Estado da Bahia, no Nordeste do Brasil. Esta bacia foi formada em ambiente
distensional, com rifteamento e posterior fase termal durante o Neocomiano até
final do Cretáceo. Durante o Cenozóico ocorre o magmatismo de Abrolhos na
bacia com picos durante o Paleoceno e Eoceno. Neste período ocorre uma
inversão cinemática na bacia representada por dobras relacionadas a falhas
reversas. Restaurações estruturais regionais de seções sísmicas 2D, revelaram
que a maior parte da deformação está concentrada no inicio do Cenozóico com o
pico no Eoceno Inferior. O período pós-Eoceno é marcado pela diminuição da
taxa de deformação até o presente.
A modelagem estrutural 3D revelou uma frente de dobras (de orientação
E-W variando para NE-SW) acomodando a deformação entre os altos vulcânicos
de Royal Charlotte e Sulphur Minerva. Os derrames vulcânicos causaram uma
sobrecarga diferencial nas bordas da bacia que serviu de gatilho para atuação da
halocinese, como já demonstrado em modelagens físicas na literatura.
Consequentemente, a deformação tende a ser maior na bordas da bacia. As
rochas vulcânicas ocorrem principalmente como estruturas concordantes (sills)
nos sedimentos sin-tectônicos revelando uma deposição concomitante à
deformação.
O estudo dos mapas de isópacas e diagramas com orientação do eixo de
deformação revelaram que maior parte das dobras foram ativadas e reativadas em
diferentes períodos durante o Cenozóico. As dobras apresentam padrões
cinemáticos variados ao longo do tempo que refletem a atuação diferencial dos
altos vulcânicos adjacentes. Estas interpretações aliadas a informações sobre os
sistemas petrolíferos da bacia são importantes no mapeamento dos prospectos
para hidrocarbonetos.

Palavras chave: Bacia de Cumuruxatiba, Dobras relacionadas a falhas,
Inversão Cinemática e Magmatismo de Abrolhos
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ABSTRACT
The Cumuruxatiba basin is located at the southern coast State of Bahia in
northeastern of Brazil. This basin was formed in distensional context, with rifting
and subsequent thermal phase during Neocomian to late Cretaceous. At Cenozoic
ages, the Abrolhos magmatism occurs in the basin with peaks during the
Paleocene and Eocene. In this period, there was a kinematic inversion in the
basin represented by folds related to reverse faults. Structural restoration of
regional 2D seismic sections revealed that most of the deformation was
concentrated at the beginning of the Cenozoic time with the peak at the Lower
Eocene. The post-Eocene is marked by a decrease of strain rate to the present.
The 3D structural modeling revealed a fold belt (trending EW to NE-SW)
accommodating the deformation between the Royal Charlotte and Sulphur
Minerva volcanic highs. The volcanic eruptions have caused a differential
overburden on the borders of the basin. This acted as the trigger for halokinesis,
as demonstrated by physical modeling in literature. Consequently, the
deformation tends to be higher in the edges of the basin. The volcanic rocks
occur mainly as concordant structures (sills) in the syn-tectonic sediment
deposition showing a concomitant deformation.
The isopach maps and diagrams of axis orientation of deformation
revealed that most of the folds were activated and reactivated at different times
during the Cenozoic. The folds exhibit diverse kinematic patterns over time as
response to behavior of adjacent volcanic highs. These interpretations allied with
information on the petroleum system of the basin are important in mapping the
prospects for hydrocarbons.

Keywords: Cumuruxatiba basin, Fault-related folds, Kinematic inversion,
Abrolhos magmatism
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Capítulo 1
Introdução
1.1. Apresentação e objetivos
A Bacia de Cumuruxatiba teve sua evolução tectônica relacionada à formação de riftes
interiores no Neocomiano progredindo para a abertura do Oceano Atlântico no Aptiano e
posterior desenvolvimento de uma bacia de margem passiva, com evolução similar às suas
vizinhas da margem leste brasileira. Porém, a Bacia de Cumuruxatiba apresenta uma
estruturação de sua estratigrafia, principalmente em águas profundas, que a difere das bacias
vizinhas mais distantes. No final do Paleoceno e durante todo Eoceno, a bacia esteve sob a
influência de derrames basálticos e intrusões de diabásios nas suas seções estratigráficas.
Este vulcanismo eocênico formou expressivos montes vulcânicos (Royal Charllotte, Abrolhos e
Sulphur Minerva) cuja sobrecarga de rochas vulcânicas de maior densidade provavelmente
modificou a dinâmica deposicional dos sedimentos eocênicos da fase regressiva e provocou
movimentos halocinéticos causando deformações signicativas da seção pós-sal neste período.
Além da influência deste vulcanismo, alguns autores advogam que uma compressão
em escala de placa estaria atuando desde o Eoceno até o Pós-Eoceno nas bacias da margem
leste, em especial, na Bacia do Espírito Santo. Atualmente, estes dois fatores, vulcanismo local
e tectônica compressiva de placa, têm demonstrado sua importância em diversos trabalhos
sobre as bacias da margem leste brasileira. Um ponto importante desta discussão é a
contribuição para deformação cenozóica de cada um destes fatores em diferentes pontos da
margem leste brasileira, principalmente levando em consideração feições locais pré-existentes.
Partindo desta linha de pensamento algumas questões se mostram interessantes sobre
a deformação cenozóica nas bacias da margem leste, principalmente das costas do Espírito
Santo e Bahia: Por que a intensidade da deformação cenozóica, revelada pela estruturação de
dobramentos e inversões, é maior nas bacias como Espírito Santo, Cumuruxatiba e
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Jequitinhonha próximas aos montes vulcânicos, enquanto outras bacias da costa da Bahia
como Almada, Camamu, Jacuípe não evidenciam claramente deformações da magnitude de
dobras e inversões? Qual o papel do sal na compartimentação tectônica da deformação do
Cenozóico? Agiria como isolante da deformação, como horizontes de descolamento
acomodando todo strain? Se esta deformação é causada principalmente por um evento em
escala de placa tectônica, então provavelmente toda a bacia, inclusive a seção rifte, sofreria
reativação?
Estas e outras questões mostram que a simples generalização de um evento regional
ou apenas a contribuição de magmatismo local podem não ser suficientes para responder a
tais peculiaridades das bacias. Talvez, a junção dos dois fatores em uma proporção difícil de
mensurar seja mais racional para responder estas questões.
Diante deste problema esta dissertação de mestrado se propõe a analisar
qualitativamente e quantitativamente as estruturas formadas no Cenozóico, representadas por
fault-related folds, na Bacia de Cumuruxatiba, a fim de fornecer subsídios para entendimento
de questões geológicas regionais, assim como prover informações para exploração de petróleo
sobre: (i) timing de formação das trapas e sua deformação no decorrer do tempo, (iv) controle
exercido pela deformação do sal na sequência sedimentar e formação de trapas estratigráficas,
e (v) um arcabouço para avaliação de rotas de migração e timing.

1.2. Localização da área de estudo e dados disponíveis

A área em estudo localiza-se em águas profundas (cota batimétrica acima de 1500 m)
na costa do Estado da Bahia próximo ao seu limite sul com o Estado do Espírito Santo, tendo a
cidade de Porto Seguro como a mais próxima no litoral baiano. A área de estudo corresponde
a um polígono retangular de aproximadamente 1110 km2, com lado maior de orientação 013º
Az. Nesta área estão inseridas quatro seções sísmicas 2D que serão restauradas e cerca de 50
% de um volume sísmico 3D, e dois poços usados na amarração do dados sísmicos e
calibração da modelagem estrutural (Figura 1.1). Todos estes dados são de propriedade da
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PETROBRAS, os quais as linhas sísmicas 2D e os dados do poço também constam no acervo
da Agencia Nacional do Petróleo - ANP, sendo estes cedidos para confecção deste estudo de
mestrado acadêmico.

Figura 1.1. Mapa de localização da Bacia de Cumuruxatiba, mostrando a disposição dos dados utilizados neste
trabalho: dois poços utilizados (poços A e B), cubo sísmico 3D (polígono vermelho) e linhas símicas 2D (linhas
laranjas). Observar o formato em “C” da Bacia de Cumuruxatiba, resultado da atuação de altos vulcânicos a
partir do Eoceno. Modificado do site Google Earth.

1.3. Metodologia para restauração estrutural
O conceito original de seção balanceada de Chamberlim (1910 apud Groshong 2006) é
que o estado deformado e as seções restauradas mantêm a área constante (Figura 1.2). Este
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conceito foi generalizado por Dahlstrom (1969 apud Nemcok et al. 2005) como um critério de
volume constante. Em muitas estruturas existe pouco ou nenhuma deformação ao longo do seu
eixo, podendo ser então, na prática, a terceira dimensão ignorada e o volume constante pode
ser aplicada à seção pela regra da área constante. Uma seção é dita como restaurada, quando
é restaurável para uma geometria pré-deformação, mantendo a estratigrafia regional e a área
constante.
As técnicas de restauração de uma estrutura geológica são necessariamente baseadas
em modelos para evolução da geometria. Um modelo cinemático define a evolução no decorrer
do tempo da geometria de uma estrutura. Existem quatro modelos básicos, que são
comumente usados para restauração (Figura 1.2).
O modelo mais apropriado para uma dada estrutura será determinado pelo padrão
estratigráfico, reologia e condições de contorno que produzem a estrutura. O modelo mais
simples é o deslocamento de bloco rígido (Figura 1.2.A) que pode incluir tanto translação
quanto rotação. O deslizamento paralelo à camada implica no deslizamento entre camadas que
mantêm a espessura constante sendo o mecanismo de dobramento conhecido como
deslizamento flexural (Donath & Parker 1964 apud Groshong 2006), também chamado de
modelo flexural-slip (Figura 1.2.B). No modelo de cisalhamento simples a geometria produzida
pelo deslizamento de planos paralelos sem mudanças de espessura ou comprimento paralelo
ou perpendicular aos planos de deslizamento. O cisalhamento paralelo ao acamamento é o
mecanismo de deslizamento flexural, enquanto que o cisalhamento simples oblíquo ao
acamamento (Figura 1.2.C) é um modelo cinemático que causa mudanças de espessura e
comprimento da camada (Figura 1.2 e 1.3). O cisalhamento puro consiste na mudança de
forma de uma área constante em que o encurtamento em uma direção é exatamente
balanceado pela distensão em ângulos retos à direção de encurtamento. As restaurações são
produzidas pela aplicação de um ou mais destes mecanismos cinemáticos para que a estrutura
em estado de deformação retorne a sua geometria antes da deformação.

4

Análise Estrutural da Deformação Cenozóica na Bacia de Cumuruxatiba (BA)

Ferreira,
T. S.

Figura 1.2. Principais mecanismos de deformação utilizados na restauração de seções geológicas. Ver
explanação no texto. Fonte: Modificado de Groshong (2006).

1.3.1. Método do domínio de mergulho

O método do domínio de mergulho é baseado na premissa de que as camadas ocorrem
como segmentos planares, separados por charneiras estreitas. Esta metodologia foi
originalmente proposta como uma técnica de construção de seção por Gill (1953 apud Nemcok
et al. 2005) conhecida como método das tangentes. A base da técnica consiste na relação
entre a espessura do acamamento e a simetria da charneira. Para uma espessura constante
das camadas, a superfície axial forma o ângulo interlimbo entre domínios de mergulho
adjacentes, desta forma é mantida a espessura da camada constante (Figura 1.2 e 1.3). Se as
camadas apresentam mudança de espessura através da superfície axial, então a superfície
axial não intercepta a charneira da dobra. Esta técnica é aplicada nas restaurações de seções
da Bacia de Cumuruxatiba, considerando a espessura constante das camadas e a formação de
dobras cilíndricas (ver Anexos II e III).
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Figura 1.3. Parâmetros utilizados no método de domínio de mergulho, em dobras com espessura constante
(T1=T2) o traço axial (linha tracejada verde) é a bissetriz (1 = 2) do ângulo entre os domínios de mergulho.
Fonte: Shaw et al. (2005).

O método do domínio de mergulho foi aplicado nas seções sísmicas da Bacia de
Cumuruxatiba com a finalidade de validar a geometria das dobras formadas essencialmente
por processos de fault-related folds. A validação das dobras foi realizada anteriormente à
restauração digital das seções com os objetivos principais da interpretação do posicionamento
e da geometria da falhas envolvidas nos dobramentos e, principalmente, para que na
restauração houvesse pouco ou nenhum problema de excesso ou falta de área. Logo este
método preditivo foi aplicado antes da restauração estrutural de uma seção sísmica de
Cumuruxatiba. Os passos básicos para interpretação balanceada das seções por meio do
método do domínio de mergulho são:
Premissas:
A) Na seção sísmica, são definidos os domínios de mergulho e seus limites com a maior
precisão que o dado permitir. Em geral a variação do mergulho constante até 3° é permitido.
B) O traço axial é definido entre os domínios de mergulho. Como a espessura das camadas
será considerada constante, o traço axial será a bissetriz entre os domínios de mergulhos
adjacentes.
1. Para se iniciar a interpretação, deve-se identificar a(s) camada(s) de descolamento, assim
6
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como observar os possíveis limites das seções pré, sin e pós-deformação relacionadas às faultrelated folds.
2. Inicialmente, é desenhado um horizonte-guia ao longo de toda a seção sísmica dentro da
seção pré-deformação. Os traços axiais serão prolongados até onde seja respeitado o domínio
de mergulho das camadas acima ou abaixo do horizonte-guia. Este horizonte não
necessariamente corresponde a um horizonte estratigráfico, o que demanda um ajuste fino
após a construção geométrica da seção.
3. Depois da construção do horizonte-guia, com todos os domínios de mergulho e traços axiais,
são construídos vários horizontes paralelos respeitando a geometria das dobras, neste
momento são mais bem definidos os limites das seções pré e sin-tectônica. No caso, da
ocorrência de falhas estes horizontes são deslocados formando os rejeitos.
4. Por fim, definida a seção pré-deformação completa-se a seção mapeando os horizontes sindeformação que geralmente formam on-lap na seção pré-deformação ou surgem como erosões
por recorte de canais, principalmente nas charneiras das dobras.
Após esta interpretação e consequente validação geométrica da seção sísmica pelo
método do domínio de mergulho, os horizontes estratigráficos previamente interpretados no
programa 3D-Canvas, da Paradigm, a partir da amarração de dados bioestratigráficos do poço,
foram finamente ajustados à geometria construída por este método. Todo este processo foi feito
anteriormente à restauração digital das seções no programa 3DMove e posteriormente à
construção do modelo estrutural, por meio do programa Gocad.
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Figura 1.4 – Etapas de desenvolvimento do mecanismo de deslizamento flexural. Principal mecanismo atuante
para dobras com espessura constante. Modificado de Shaw et al. (2005).
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Capítulo 2
Geologia Regional
2.1. Tectono-Estratigrafia da Bacia de Cumuruxatiba
A Bacia de Cumuruxatiba foi designada no inicio da década de 70 como sendo a área
sedimentar situada entre os bancos vulcânicos de Royal Charlotte, Abrolhos e Sulphur-Minerva.
Localiza-se no extremo sul do Estado da Bahia tendo como vizinhas as bacias de
Jequitinhonha, ao norte e Mucuri, ao sul (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Mapa de domínios tectono-sedimentares na Bacia de Cumuraxatiba. Seção (W-E) será mostrada na
figura 2.2. Fonte: Gontijo (1996).
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A Bacia de Cumuruxatiba integra o conjunto de bacias da Margem Continental do leste
brasileiro. Caracterizadas como marginais passivas ou Tipo Atlântico (Chang et al. 1990)
apresentam uma seção sedimentar inferior, seccionada por falhas normais formadas durante
uma fase de distensão (rifteamento e subsidência mecânica local). Na seção superior têm-se
sedimentos correspondentes á fase de transição e deriva continental. Esta se inicia por
expansão térmica e sua subsequente contração causa subsidência térmica regional (Figura.
2.2).
Admite-se que a sobrecarga flexural provocada por elevadas taxas de sedimentação
amplifique a subsidência nesta fase (Chang et al. 1990). O registro sedimentar é formado por
depósitos fanerozóicos, datados do Cretáceo Inferior (Neocomiano) ao Pós-Eoceno,
representado por sedimentos flúvio-deltaicos e lacustres do intervalo rifte; flúvio-lagunares e
evaporíticos (marinho restrito) do intervalo transicional e sedimentos marinhos do intervalo de
margem passiva.
O substrato cristalino onde a bacia se implanta correlaciona-se à Faixa de Dobramentos
Araçuaí, um domínio geotectônico caracterizado por Inda & Barbosa (1978) como uma faixa
móvel marginal ao Cráton São Francisco. Este domínio, segundo estes autores, foi afetado por
metamorfismo, magmatismo e deformação durante o Ciclo Brasiliano. Litologicamente é
representado por rochas graníticas e gnáissicas, com núcleos granulíticos e charnoquíticos,
possivelmente arqueanos.
O condicionamento que as estruturas do embasamento exerceram na arquitetura da
seção sedimentar é evidenciado, segundo Cunha (1987), pela presença de falhas normais, de
direção N20 - 30E, geradas pela reativação de antigos lineamentos do Ciclo Transamazônico.
Lineamentos transversais estariam representados também por falhas normais, de direção
N35W, fruto da reativação das zonas de cisalhamento do final do Ciclo Brasiliano e durante o
evento Sul-Atlântico. O autor diz ainda que deslocamentos observados em altos gravimétricos
na porção marinha da bacia podem ser produto de esforços tangenciais sinistrais que atuaram
ao longo da falha de Planalto-Potiraguá, mapeada no embasamento aflorante adjacente.
Gontijo (1996) identificou estruturas do tipo flor positiva na porção centro-norte da bacia,
transversais ao trend estrutural regional, sugerindo a ocorrência de esforços transpressionais
10
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atuantes durante sua história evolutiva.
Gontijo (1996) admite que os prolongamentos destas feições continentes adentro
coincidem com lineamentos do embasamento, revelando ainda que o padrão en échelon dos
eixos de dobras e falhas, de direção NNW-NW, caracterizam movimentação sinistral. Tais
estruturas podem ter atuado como zonas de acomodação entre a parte norte e centro-sul da
bacia, de forma a condicionar a sedimentação até o Eoceno. Quatro compartimentos tectônicos
compõem o arcabouço estrutural, cujos limites são formados por falhas que serviram como
linhas de charneira para as seções sedimentares depositadas (Gontijo, 1996) (Figura 2.1).
De acordo com Gontijo (1996), a Bacia de Cumuruxatiba pode ser dividida em algumas
seções (Figura 2.1 e 2.2):
a) EMBASAMENTO RASO - Rochas paleógenas sobre o embasamento, a
profundidades inferiores a 1000 m.
b) O PATAMAR DA ANIDRITA comporta-se como um homoclinal e registra a presença
de seção aptiana, sobre a qual ocorre o onlap dos sedimentos proximais albocenomanianos.
c) DEGRAU INTERNO há um significativo espessamente dos depósitos aptianos e
albo-cenomanianos. Apresenta intensa estruturação em blocos, poucos
falhamentos lístricos, estando bem evidentes os lineamentos transversais
reativados por transpressão (falhas de Porto Seguro e Itaquena) (Figura 2.1). O
Compartimento dos Baixos Regionais, em particular o BAIXO SUL, é o mais rico
em estruturas e possui a coluna estratigráfica mais completa (Figuras 2.1 e 2.2).
Seu limite oeste, com o compartimento do degrau interno, é dado por lineamento
que atuou como charneira para os sedimentos depositados entre o Aptiano e o
Maestrichtiano (Santos & Gontijo 1992). A profundidade do embasamento pode ser
superior a 10.000m neste compartimento, de acordo com estimativas feitas a partir
de seções sísmicas. A estruturação da seção continental pré-aptiana é feita por
11
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falhamentos normais, de direção geral NNE-SSW, gerando blocos escalonados,
sendo raramente observados falhamentos Iístricos nesta seção.

d) BAIXO NORTE limitado a sul e oeste pelo prolongamento da falha de Porto-seguro
em águas profundas e a leste e norte pelos corpos vulcânicos de Sulphur Minerva
e Royal Charlotte, respectivamente. Este compartimento, alvo de estudo desta
dissertação, apresenta na seção de águas profundas da bacia com uma
estruturação de espessa seção pós-rifte com grandes falhas lístricas e a presença
de estruturas compressivas provavelmente eocênicas (Figuras 2.1 e 2.2).

Figura 2.2. Seção Geológica da Bacia de Cumuraxatiba mostrando as principais sequências sedimentares e o
estilo estrutural das falhas. Fonte: Gontijo (1996).

O intervalo transicional/marinho transgressivo que se sucede, apresenta estruturação
adiastrófica bastante acentuada. Constitui-se inicialmente por deformações oriundas da
halocinese dos depósitos aptianos como consequência do início da subsidência térmica da
bacia e sobrecarga sedimentar. São falhas de crescimento lístricas, rollovers e diápiros de sal,
que afetam pacotes depositados entre o Albiano e o Maastrichtiano, ou mesmo mais jovens
(Santos & Gontijo 1992). Posteriormente, deformações de caráter argilocinético passam a
ocorrer como resposta à sobrecarga de derrames vulcânicos (vulcanismo de Abrolhos) sobre
espesso intervalo pelítico da Formação Urucutuca (Anexo I). Houve frequente reativação de
12
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falhas lístricas herdadas da tectônica salífera, originando falhas reversas e dobras de arrasto
(Gontijo 1996). Como resultado, foram gerados altos e calhas que condicionaram a distribuição
de sedimentos siliciclásticos que chegavam à bacia. Estas estruturas, segundo esta autor
possuem maior relevo no extremo sul da bacia e são mais abertas a nordeste, dispondo-se
num padrão em leque, reflexo da posição das vulcânicas em relação aos lineamentos préexistentes que serviam de anteparo à seção que estava sendo comprimida (Figuras 2.1 e 2.2,
Anexo I).
Barros & Santos (2009) identificaram a partir de dados de métodos potenciais da região
de Abrolhos, a presença de câmaras magmáticas e derrames basálticos, podendo ser
ocasionados por ação de hot spot atuante sob a plataforma continental.

Figura 2.3 – Mapa gravimétrico Bouguer (1° derivada vertical, com levantamento de 2 km para cima) da Bacia de
Cumuraxatiba e adjacências. Fonte: Barros & Santos (2009).
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O magmatismo cenozóico está representado por basaltos, diabásios e rochas
vulcanoclásticas diversas, como hialoclastitos, tufos e brechas. Tais litologias revelam a
complexidade do magmatismo, representado tanto por derrames quanto por depósitos
explosivos, subaéreos e subaquosos. A caracterização química das rochas insere-as no campo
das toleíticas a alcalinas, com grau de fusão parcial decrescente ao longo do tempo (Conceição
et al. 1994).
O evento ocorre entre 37 e 59 Ma sob a forma de diversos pulsos deformando a seção
sedimentar, bem como as próprias sequências vulcano-sedimentares pré-depositadas
(Conceição et al. 1994). Os autores afirmam também que o final do magmatismo de Abrolhos
está bem evidenciado, em sísmica, por uma discordância angular e erosiva que coincide com o
limite entre o Eoceno e o Oligoceno. Admitem a possibilidade de um pulso tardio oligocênico
(28.4  0.4 Ma.) na porção norte da Bacia de Cumuruxatiba, a partir da datação de amostras
provenientes de um poço localizado nas proximidades do banco de Royal Charlotte. O
vulcanismo de Abrolhos, segundo Conceição et al. (1994), classifica-se como do tipo hot spot
por sua posição intraplaca embora sua gênese não se explique pela atividade de uma pluma
ascendente, mas envolve a reativação de zonas de fratura na crosta oceânica e de zonas de
cisalhamento proterozóicas (mais discussões sobre o magmatismo no Eoceno serão expostas
na seção 2.3).
O sudeste brasileiro foi, durante o Eoceno, palco de um tectonismo denominado de
Cruzeiro do Sul por Souza (1991 apud Conceição et al. 1994). Este evento foi responsável pela
origem de bacias sedimentares tipo riftes intra-continentais como as de Rezende, Taubaté e
São Paulo, bem como pelo surgimento de serras como as do Mar e Mantiqueira. Estas bacias
se desenvolveram ao longo de uma faixa do embasamento marcada por intensos falhamentos
transcorrentes proterozóicos, de direção ENE.
Szatmari e Mohriak (1994) atribuíram o tectonismo eocênico a esforços compressionais
exercidos pela Dorsal Meso-Atlântica e pela subducção andina, resultando na reativação de
lineamentos proterozóicos (E-NE) do embasamento. Ainda segundo estes autores, os esforços
reativariam também zonas de fraturas de direção E-W, como a de Vitória-Trindade. O caráter
transtensivo dessa reativação contribuiu para a formação de dutos para o magmatismo de
14
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Abrolhos.
Mohriak (2006) apresenta um modelo tectônico para região de Abrolhos associando as
estruturas de inversão a uma compressão regional eocênica com influência da halocinese:
(1) Inicialmente, ocorreria a formação de falhas distensionais normais com mergulho
predominante para leste, à semelhança das falhas da Bacia de Campos.
(2) A barreira formada pela extrusão e intrusão de lavas basálticas e rochas ígneas na
região de Abrolhos criou um obstáculo para o fluxo de sal na direção da bacia profunda,
resultando na mobilização de evaporitos e folhelhos em direção contrária (oeste). Essa
movimentação está associada à inversão das falhas normais, formando-se feições
compressionais e falhas de empurrão com vergência na direção do continente (Figura 2.2).
(3) Por fim, ocorreria a formação de diápiros de sal penetrantes nas camadas
sedimentares mais jovens, alguns dos quais afetam o Paleógeno. Algumas dessas feições
poderiam formar línguas de sal ou corpos isolados de sal sob forma de lágrimas, inseridos na
seção estratigráfica mais nova.
Experimentos de modelagem física reproduzem com bastante fidelidade esse tipo de
estruturação halocinética (Guerra 1989). Mohriak (2006) sugere também que algumas feições
de inversão podem estar relacionadas à compressão regional envolvendo o embasamento, à
semelhança de feições contracionais observadas na margem continental da Noruega, também
associadas ao vulcanismo do Terciário Inferior (Vagnes et al. 1998).
2.2. Estratigrafia
Com base nas principais discordâncias identificadas através de dados de poços e
sísmica, a coluna estratigráfica da bacia foi dividida inicialmente por Santos & Gontijo (1993):
a) Uma sequência basal (Neocomiano ao Eoaptiano) encerra os sedimentos da
fase rifte, cujo limite inferior dá-se por discordância da seção sedimentar sobre o
embasamento cristalino e o limite superior, por meio de uma discordância de
idade pré-aptiana. Esta sequência é formada na base, por sedimentos de fan-
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delta da Fm. Monte Pascoal sobrepostos por camadas pelíticas lacustres da
Fm. Porto Seguro, culminando com uma seção flúvio-lacustre da Fm. Cricaré.
b) A sequência estratigráfica imediatamente superior representa a fase
transicional, depositada durante o Aptiano sendo composta na base, por
sedimentos clásticos (flúvio-lagunares - Mb. Mucuri) e, no topo, por sedimentos
evaporíticos (marinho restrito - Mb.Itaúnas) da Fm. Mariricu. O limite superior da
sequência é uma discordância situada no topo da seção evaporítica,
evidenciada por onlap da plataforma carbonática albiana sobre uma espessa
camada de anidrita. Truncamentos erosivos no topo do Mb. Mucuri, observados
em seções sísmicas, corroboram a identificação de duas subsequências de
menor ordem que compõem este intervalo.
c) Em seguida, uma sedimentação marinha nerítica instala-se, registrando o inicio
da fase transgressiva. Esta sequência está representada por sedimentos
siliciclásticos proximais da Fm. São Mateus e por carbonatos da Fm. Regência
depositados durante o Albiano e o Eocenomaniano. O limite superior da
sequência dá-se por discordância erosiva e angular e pelo onlap dos pelitos
neocretáceos sobre a plataforma albo-cenomaniana. Um intervalo sedimentar
francamente transgressivo é representado pela sequência que se deposita entre
o Turoniano e o Eoceno. É composta por pelitos e turbiditos siliciclásticos da
Fm. Urucutuca. Derrames vulcânicos da Fm. Abrolhos ocorrem neste intervalo
registrando o início do magmatismo na região. A discordância erosiva, que limita
a parte superior desta sequência, marca a passagem entre a fase marinha
transgressiva e a fase marinha regressiva na bacia. A fase regressiva, intervalo
estudado na presente dissertação, está representada por siliciclásticos
plataformais da Fm. Rio Doce, por carbonatos da Fm. Caravelas, que formam
um amplo e espesso edifício carbonático de caráter progradacional e
agradacional e por rochas ígneas da Fm. Abrolhos.
A fase regressiva constitui-se de duas sequências: a primeira sotoposta, deposita-se
entre o Eoceno Médio e o Oligoceno. Limita-se com a sequência que a recobre por meio de
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discordância erosiva bem evidenciada em seções sísmicas. A sequência mais jovem
compreende o intervalo sedimentar depositado entre o Oligoceno Superior e o Pós-Eoceno
(Anexo I). Destaca-se a identificação de paleo-batimetrias, paleo-bordas de plataformas,
mapeamento de paleo-canais e possíveis leques submarinos.
2.3. Magmatismo no Eoceno nas margens sudeste e leste do Brasil
Mizusaki et al. (1998) e Thomaz-Filho et al. (2000), ao analisarem o rifteamento que
causou a separação entre os continentes Sul-Americano e Africano, utilizaram-se dos
resultados de 377 datações radiométricas potássio/argônio de amostras de rochas magmáticas
básicas e alcalinas que ocorrem nas bacias sedimentares brasileiras para elaborar o
histograma mostrado na figura 2.4. A relação dessas rochas, nos seus aspectos de localização,
tipo, material analisado e idades obtidas, está disponível no trabalho de Mizusaki et al. (2002).
Na figura 2.4, pode-se observar o ápice dos principais eventos magmáticos que
atingiram as bacias sedimentares brasileiras: (1) ao redor de 215 Ma (Triássico) e (2) ao redor
de 180 Ma (Jurássico): diques e derrames de composição toleítica; (3) ao redor 130 Ma
(Neocomiano): derrames e diques de composição toleítica e intermediária; (4) maior incidência
entre 80 a 90 Ma (Santoniano/Turoniano) – predominam intrusões de composição básica a
intermediária; (5) maior incidência entre 40 a 60 Ma (Eoceno) e (6) idades inferiores a 50 Ma
(Eoceno ao Pós-Eoceno): normalmente sob a forma de cones vulcânicos de composição
intermediária a alcalina.
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Figura 2.4 - Datações radiométricas K/Ar de rochas magmáticas básicas e alcalinas e suas relações com o
tempo geológico. Fonte: Thomaz Filho et al. (2008).

O Eoceno é marcado por inúmeros e importantes eventos tectônicos, sedimentares e
magmáticos que o afetaram a margem continental brasileira na margem sudeste-leste. Dentre
esses eventos, podem ser citados:
(1) A Plataforma de Cabo Frio (RJ) e o Arquipélago de Abrolhos (ES) foram palcos de
importantes vulcanismos eocênicos (Cordani 1970). Na Plataforma de Cabo Frio, entre as
bacias de Campos e Santos, ocorrem edifícios vulcânicos identificados por sísmica de reflexão
e dados de poços, além de soleiras e diques intrudidos na seção sedimentar, todos de idade
eocênica (Mizusaki & Mohriak 1992). Na porção marinha das bacias do Espírito Santo, Mucuri
e Cumuruxatiba, Mizusaki et al. (1994) identificaram rochas ígneo-básicas, rochas
vulcanoclásticas e intercalações de sedimentos (Formação Abrolhos) com idades K/Ar entre 37
a 59 Ma, coincidente com o período de maior atividade vulcânica reconhecido na área do
Complexo de Abrolhos e áreas adjacentes. Naquelas bacias foram identificados cones
vulcânicos associados a condutos profundos identificados em linhas de reflexão sísmica.
(2) As sequências sedimentares das bacias marginais brasileiras de Pelotas, Santos,
Campos, Espírito Santo, Cumuruxatiba e Jequitinhonha, apresentam pronunciadas
discordâncias sedimentares eocênicas e magmatismo contemporâneo (Figura 2.5). No caso da
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Bacia de Campos, destaca-se uma notável discordância do Eoceno Médio, onde ocorrem
vulcânicas intrusivas e extrusivas (episódio magmático do Eoceno Médio).
Ocorreu no Eoceno o início da formação das bacias tafrogênicas do sudeste brasileiro
(São Paulo, Taubaté, Resende, Volta Redonda, Barra de São João e outras), que se alinham e
se encaixam em depressões alongadas ao longo do Cinturão Orogênico Ribeira (Almeida 1986,
Riccomini et al. 1989). Durante o Paleógeno, a reativação normal das zonas de cisalhamento
(shear zones) do Cinturão Orogênico Ribeira levou à formação das bacias de Resende e Volta
Redonda (Riccomini et al. 1989).
Os estudos paleomagnéticos realizados por Ernesto (1996) mostraram que, de acordo com
as rotações indicadas pelos pólos médios para diferentes idades, a Placa Litosférica SulAmericana sofreu uma rotação significativa, no sentido horário, num tempo entre o Cretáceo
Superior e a sua posição atual.
Ao reportarem as manifestações vulcânicas do mais conhecido hot spot do nosso
planeta, ou seja, das cadeias do Imperador e do Hawaii, no noroeste do Oceano Pacífico,
Skinner e Porter (1995) mostraram a notável mudança de direção, durante o Eoceno, na
passagem de uma cadeia para a outra.
Considerando os hot spots como pontos estacionários situados abaixo da litosfera, os
seus traços de montes submarinos registram a direção de movimentação da placa litosférica.
Uma eventual quebra de direção das cadeias deve representar uma mudança de direção do
movimento da placa naquele momento. Ainda, no Oceano Pacífico podem ser citadas duas
outras cadeias que exibem paralelismo com as cadeias do Imperador e do Hawaii.
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Figura 2.5 - Sedimentação de águas rasas e profundas nas bacias sedimentares marginais do leste e sudoeste
do Brasil. As rochas vulcânicas das bacias de Campos, Espírito Santo, Cumuruxatiba e Jequitinhonha são de
idade eocênica. As áreas claras na direção horizontal representam descontinuidades na sedimentação das
bacias. Fonte: Thomaz Filho et al. (2008).

O magmatismo básico e básico-alcalino do Terciário, com intensa manifestação no
Eoceno (há cerca de 50 Ma) e com idades mais jovens, desenvolveu-se durante o
deslocamento para oeste da Placa Sul-Americana e é atribuído à presença de hot spots abaixo
da litosfera (Thomaz-Filho et al. 2005). Sua composição química e mineralógica foi controlada,
muito provavelmente, pela assimilação crustal das rochas litosféricas atravessadas pelo
magma ascendente da astenosfera.
Os citados autores propuseram que o continente Sul-Americano se moveu sobre um hot
spot que marcou sua passagem nas diferentes manifestações vulcânicas hoje conhecidas
como Alinhamento de Rochas Alcalinas Poços de Caldas (MG) - Cabo Frio (RJ) (Fodor et al.
1983, Almeida 1991). Quando o hot spot chegou à região de Cabo Frio, o continente SulAmericano experimentou um movimento rotacional, no sentido dextral, que fez com que ele
passasse a se manifestar a partir da extremidade oeste da Cadeia Vitória Trindade,
provavelmente ainda há cerca de 50 Ma e, hoje, encontra-se próximo da Ilha de Trindade
(Thompson et al. 1998, Thomaz-Filho et al. 2005). Essa rotação fez com que a bacia de
Campos viesse a mover-se por sobre esse hot spot e, coincidentemente, o traçado por onde
ele teria passado justapõe-se ao notável alinhamento na direção NE dos campos de petróleo
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da Bacia de Campos (Figura 2.6).

Figura 2.6 – O alinhamento de rochas alcalinas Poços de Caldas-Cabo Frio (Estado do Rio de Janeiro) e sua
provável continuidade na cadeia Vitória-Trindade. Fonte: Thomaz Filho et al. (2008).

A evidência magmática é representada pelo intenso vulcanismo de idade eocênica,
tanto no alto de Cabo Frio (RJ), quanto no Arquipélago de Abrolhos (ES) (Cordani 1970). Na
região da plataforma de Cabo Frio da Bacia de Campos, foram identificados, em seções
sísmicas e poços perfurados na Bacia de Campos, cones vulcânicos, diques e soleiras
introduzidos na sequência sedimentar da bacia (Macedo et al. 1991, Mohriak 2004). As bacias
marginais de Pelotas, Santos, Campos, Espírito Santo, Cumuruxatiba e Jequitinhonha
registram pronunciada discordância no Eoceno, assim como a intrusão de rochas magmáticas
de idade semelhante (Figura 2.6).
Outra evidência relacionada ao magmatismo na bacia de Campos pode ser observada
no trabalho de Scarton (1993), quando traçou, a partir de dados de poço, a curva de
subsidência (mecânica + termal) obtida pela retro-denudação (backstripping) notou que a curva
obtida a partir dos dados de poços mostra um importante soerguimento termal do
embasamento, chegando localmente até a 700 m, correlato com os eventos vulcânicos de
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cerca de 50 Ma. Segundo Scarton (1993), esses eventos magmáticos estiveram associados a
pulsos vulcânicos descontínuos. A evidência paleomagnética foi identificada por Ernesto
(1996) e Ernesto et al. (2002) quando sugeriram que o continente Sul-Americano sofreu uma
significativa rotação, no sentido dextral, durante o tempo decorrido entre o Cretáceo Superior e
o Pós-Eoceno.
2.3.1. Complexo Vulcânico de Abrolhos
O Complexo Vulcânico de Abrolhos (CVA) corresponde a uma extensa província
magmática formada na margem continental leste brasileira, no segmento correspondente às
bacias marginais do Espírito Santo, Mucuri e Cumuruxatiba (Figura 2.7).
O CVA foi implantado sobre crosta continental estirada, durante a fase rifte, no
Eocretáceo. O magmatismo associado é do tipo básico, intraplaca, de caráter toleítico a
alcalino. Os tipos litológicos predominantes são rochas vulcânicas (basaltos), mas também
ocorrem rochas intrusivas e vulcanoclásticas (autoclásticas e piroclásticas) e até ultrabásicas,
cujas idades radiométricas Ar-Ar coincidem com o Paleógeno (Paleoceno ao Mesoeoceno)
(Figura 2.4).
Em sua maior parte, o vulcanismo sucedeu-se em ambiente submarino, e os únicos
afloramentos conhecidos das rochas do CVA ocorrem no Arquipélago de Abrolhos, um grupo
de cinco ilhotas situadas ao largo da costa sul do Estado da Bahia (estes afloramentos serão
detalhados na próxima seção deste capítulo). Consequências desse episódio incluem, além da
influência sobre a fisiografia e batimetria daquele segmento da margem continental – com
destaque para o alargamento superior a 200 km da plataforma continental – importantes
modificações na história geológica mais recente daquelas bacias, que as tornaram singulares
no contexto pós-rifte da evolução da margem leste.
Sobreira e França (2005) caracterizam o CVA por uma zona de ocorrência principal de
rochas vulcânicas, predominantes, que segue um padrão de distribuição pseudo-anelar (Figura
2.7) devido, ao menos em parte, a processos erosionais que teriam se seguido aos pulsos
magmáticos principais. Esta porção é mostrada, nos dados gravimétricos e magnetométricos,
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por anomalias relacionadas a altas frequências espaciais e elevadas amplitudes e, nos dados
sísmicos, por vezes, correspondem a feições discordantes que podem ser interpretadas como
diques (associáveis a condutos alimentadores do vulcanismo) e soleiras, que podem ocorrer,
de maneira localizada, tanto nas regiões dos altos vulcânicos como, principalmente, na região
entre estes altos. Essas rochas intrusivas estariam associadas a uma fase tardia do
magmatismo Abrolhos, subordinada, e ainda não reconhecida por datações radiométricas.
Segundo Sobreira e França (2005), internamente a esta zona de ocorrência principal de
rochas vulcânicas, à exceção de algumas ocorrências isoladas (como é o caso do alto
vulcânico do poço 1-ESS-20 – Figura 2.7), seria caracterizada sismicamente por padrões de
reflexão mais planares e contínuos, os quais seriam indicativos de rochas não ígneas ou,
eventualmente, vulcanoclásticas.

Figura 2.7. Fácies do complexo vulcânico de Abrolhos segundo Sobreira e França (2005).
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A expressão morfo-estrutural destas rochas vulcânicas pode, muitas vezes, ser
caracterizada por altos, frequentemente exibindo discordâncias erosivas (e angulares) em seus
topos, à semelhança de cones vulcânicos. Outra expressão da ocorrência de rochas vulcânicas
no CVA é uma rampa, que apresenta mergulho em direção ao continente, observada na porção
centro-sul do ramo oeste do CVA, em que as rochas vulcânicas estão associadas à
sedimentação carbonática.
A maior parte dos domos salinos localizados fora do CVA (constituintes de uma
província de domos na Bacia de Mucuri e outra na Bacia do Espírito Santo, a oeste do
Complexo) exibe também uma relação de vizinhança direta com a zona de ocorrência principal
de rochas ígneas do CVA (Figura 2.7). Sobreira e França (2005) sugerem que aquela região
interna aparece como uma espécie de calha limitada por altos vulcânicos. De acordo com estes
autores, esta “calha” seria preferencialmente preenchida por material vulcanoclástico mais
jovem, derivado da erosão dos altos vulcânicos adjacentes, seguido da deposição de rochas
carbonáticas até um nível próximo ao dos topos dos edifícios vulcânicos erodidos, ajudando,
assim, a sustentar a topografia mais elevada da plataforma continental neste segmento da
margem continental.
O ramo leste, externo, da zona de ocorrência principal de rochas vulcânicas do CVA,
representado por altos vulcânicos que tendem a exibir um flanco menos íngreme em direção ao
continente, parece controlar, “grosso modo”, o limite atual entre a plataforma continental (banco
de Abrolhos, e, mais ao sul, o alto de Sulphur Minerva) e o talude continental, na área de
ocorrência do CVA. Este ramo estaria situado um pouco mais a oeste do que o limite entre
crosta continental e crosta oceânica (Figura 2.7).
No trabalho com dados de métodos potenciais Sobreira e França (2005), caracterizam
o CVA em três plútons, onde os plútons “A” e ”B” são identificados essencialmente por dados
magnéticos, enquanto o plúton “C” é identificado por dados gravimétricos com pobre
correspondência magnética. Estes autores concluem que, os plútons “A“ e “B” estariam
situados a profundidades menores que a profundidade Curie, enquanto o plúton “C” estaria a
maiores profundidades. Estes plútons, e especialmente aqueles rotulados como “A” e “B”
(localizados na porção mais superior da crosta), correspondem a possíveis fontes de
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suprimento de calor adicional para a bacia, não obstante tais efeitos não estarem ainda
adequadamente estudados. Com relação à migração do magma até a superfície, os mesmos
propõem que os condutos tenham seguido antigas linhas de fraqueza, em especial as falhas
normais profundamente enraizadas, geradas durante a fase rifte, como parece ser o caso do
ramo noroeste do CVA, onde o magma teria ascendido através da falha de borda (Figura 2.7)
ou de alguma falha sintética próxima.
De acordo com o modelo tectono-magmático proposto por Sobreira e França (2005),
existiria implicações positivas para os aspectos de geração, migração e trapeamento de
hidrocarbonetos e, assim, para a atratividade e potencial da região do CVA em termos
exploratórios, contrariamente ao que se poderia inicialmente supor para uma província
vulcânica típica.

2.3.2. As vulcânicas segundo afloramentos nas ilhas do Parque Nacional de Abrolhos
A Formação Abrolhos, magmatismo do Paleoceno/Eoceno, é caracterizada por uma
associação litológica complexa englobando rochas básicas de composição toleítica a alcalina
com intercalações de rochas vulcanoclásticas e rochas sedimentares. Esse magmatismo foi
identificado como de conduto central em ambiente marinho e acumulado sobre plataforma
continental estreita. A Formação Abrolhos ocorre preferencialmente na porção submersa
dessas bacias e em idade K-Ar entre 37 e 59 Ma (Conceição et al. 1994). Na região, ocorre
ainda o banco Royal Charlotte, com idade de 28 ± 0,4 Ma.
As rochas ígneas da região marinha de Abrolhos, entre a Bahia e o Espírito Santo,
eram geralmente interpretadas como associadas a feições intrusivas (Bacoccoli 1982, Asmus
1984), mas Parsons et al. (2001) sugerem que as vulcânicas teriam um comportamento mais
passivo que intrusivo, preenchendo calhas sedimentares formadas durante a evolução da
bacia.
Mohriak (2006) relata as ilhas vulcânicas de Siriba e Redonda pertencentes ao Parque
Nacional de Abrolhos (Figuras 2.8 e 2.9), como compostas por camadas vulcânicas capeando
rochas siliciclásticas com notável mergulho estrutural, feições compressionais, e também
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possíveis turbiditos ou sedimentos de plataforma numa sequência de idade cretácea a
paleógena.

Figura 2.8- Mapa geológico mostrando a distribuição de rochas vulcânicas na região de Abrolhos. Em detalhe
(polígono tracejado) o Parque Nacional de Abrolhos. Fonte: Mohriak (2006).

As rochas ígneas da região marinha de Abrolhos, entre a Bahia e o Espírito Santo,
eram geralmente interpretadas como associadas a feições intrusivas (Bacoccoli 1982, Asmus
1984), mas Parsons et al. (2001) sugerem que as vulcânicas teriam um comportamento mais
passivo que intrusivo, preenchendo calhas sedimentares formadas durante a evolução da
bacia. Nos trabalhos de campo efetuados entre 2002 e 2003 foram constatadas camadas
vulcânicas capeando camadas siliciclásticas com notável mergulho estrutural, feições
compressionais, e também possíveis turbiditos ou sedimentos de plataforma numa sequência
de idade cretácea a terciária.
A interpretação anterior (Sobreira 1996, Sobreira et al. 2004) sugeria reativação
magmática entre o Neógeno e Paleógeno, hipótese baseada na ocorrência de rochas
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vulcânicas na superfície das ilhas e também na identificação da possível presença de diques
ígneos nas seções sísmicas. Mohriak et al. (2003) apresenta a proposição de que o
soerguimento das ilhas é posterior à formação das camadas vulcânicas, estando estas
associadas a forças tectônicas compressionais, incluindo também a halocinese.

Figura 2.9 - Mapa geológico do Arquipélago de Abrolhos. Fonte: Mohriak (2006).

Na figura 2.11 observa-se uma imagem de afloramento típico das ilhas, com camadas
de basaltos alterados e fragmentados (tálus) cobrindo rochas sedimentares arenosas a
conglomeráticas, com estruturação de mergulho bem marcante. Esses sedimentos
siliciclásticos grossos, identificados como arenitos finos a muito grossos, e conglomerados,
também ocorrem na Ilha Redonda, e localmente apresentam-se intercalados com camadas de
ritmitos (siltitos). Localmente, Mohriak (2006) observou feições erosivas associada à
paleocanais. O contato entre as vulcânicas e os sedimentos sugere, localmente, uma intrusão,
embora grande parte das vulcânicas corresponda a basaltos (rochas extrusivas) intercalados
na sequência sedimentar.
Na Ilha Siriba (Figura 2.9) ocorre disjunções colunares nas camadas de rochas ígneas,
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e na Ilha Sudeste apenas derrames de basaltos. Nos afloramentos das ilhas de Santa Bárbara
e Redonda (Figura 2.9) Mohriak (2006) identificou espessas camadas de arenitos maciços, de
geometria externa lobada, que se sobrepõem aos ritmitos, constituindo-se em prováveis
depósitos de fluxos marinhos muito densos (hiperpicnais).

Figura 2.10. Visão geral da porção leste da Ilha de Santa Bárbara, com arenitos intercalados por camadas de
siltitos. Fonte: Mohriak (2006).

Essas litologias provavelmente representam um exemplo único desse tipo de sedimento
aflorante na margem continental, sendo um magnífico análogo para os reservatórios dos
campos de petróleo das bacias de Cumuruxatiba, Campos e Espírito Santo, também indicam
feições sedimentares semelhantes às observadas nos afloramentos.
Mohriak (2006), com base em dados de poços exploratórios das bacias de
Cumuruxatiba, Mucuri e Espírito Santo, sugere uma idade entre Neocretáceo e Paleógeno
(Eoceno) para essas camadas arenosas, que se mostraram estéreis para fósseis-guia. Em
função da ocorrência de níveis muito radioativos em algumas areias, admite-se que a idade
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mais provável seja eoeocênica e, em função das observações de caráter sedimentológico,
estimou um ambiente de deposição entre plataforma média e batial superior.
Fodor et al. (1989) apresentam uma interpretação geológica conceitual das ilhas do
Arquipélago de Abrolhos (Figura 2.8 e 2.9), caracterizando feições de câmaras magmáticas na
crosta inferior, alimentando intrusões e extrusões vulcânicas na sequência sedimentar.
Ressalta-se neste modelo uma grande diferença em relação ao vulcanismo da região de Cabo
Frio, onde os cones vulcânicos estão soterrados por uma espessa sequência sedimentar de
idade Paleógena. Bacoccoli (1982), Fodor et al. (1989) e Sobreira (1996) propõem modelos
geológicos em que as vulcânicas de Abrolhos são alimentadas por diápiros do manto e
intrusões ígneas locais, com focos vulcânicos na plataforma continental da Bacia do Espírito
Santo, enquanto que Parsons et al. (2001) interpretam que as rochas vulcânicas são extrusivas
e com fonte distante da área de ocorrência. Diques ígneos e evidências de estruturas afetando
a seção sedimentar do Paleógeno são reportadas por Sobreira (1996), mas a maior parte dos
cones vulcânicos na região sudeste é restrita ao intervalo Neocretáceo - Paleógeno.
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Capítulo 3
Dobras Relacionadas a Falhas
(Fault-related folds)
3.1. Mecânica de deformação em frentes de empurrões (thrusts sheets)
As dobras e falhas em frentes de empurrões são, em geral, processos bastante
interativos. Nas décadas de 80 e 90, muitos modelos geométricos quantitativos foram
desenvolvidos para frentes de empurrões thin-skinned. Neles foram estabelecidas relações
especificas entre a geometria de falhas e dobras, tal como dobras por propagação de falhas
(fault-propagation), dobras por descolamento (detachment folding) e dobras por encurvamento
de falha (fault-bend) (Suppe 1985, Jamison, 1987, Mitra, 1990), doravante neste capítulo estas
estruturas serão referidas como DPF, DD e DEF, respectivamente.
Em geral, estes modelos geométricos são baseados em regras de balanceamento,
como a manutenção de comprimentos e/ou áreas, comuns aos dobramentos cinemáticos do
tipo kink-band ou cisalhamento tríplice. Em ambos os modelos o deslizamento flexural é o
mecanismo de deformação dominante. Se por um lado, o fato de possuírem uma base
predominantemente geométrica deixa de lado os fenômenos relacionados aos processos
mecânicos como embricamento, ruptura e deformações internas, por outro, os modelos de
dobras relacionadas a falhas possuem forte caráter preditivo, permitindo interpretações
robustas de sincronismo, cinemática, previsões de áreas fontes, depocentros e de zonas
fraturadas.
As formas mais comuns de deformação em escala de rocha são os dobramentos e
falhamentos. Os dois processos são controlados por uma relação mutua entre os envelopes de
ruptura e dobramento (Jamison 1992) (Figura 3.1). Os dois envelopes se interceptam no
espaço de modo que o estado estável de tensões em um corpo de prova é representado por
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um ponto dentro do cone. Qualquer mudança nas condições de equilíbrio força a mudança no
estado de tensões, podendo resultar em deformações expressas por dobramentos,
falhamentos ou ambos (Figura 3.1c). O tipo de interrelação entre dobras e falhas dependerá da
posição dos pontos dentro do envelope (Figura 3.1d).
Outros parâmetros têm de ser considerados para o entendimento das dobras e falhas.
Nemcok et al. (2005) advogam que a fricção intergranular é responsável pela resistência dos
materiais ao cisalhamento. Eles defendem que a inter-relação entre dobramento e falhamento
em frentes de empurrão pode ocorrer das seguintes formas (Figura 3.1d):
(1) Em condições de pouco soterramento, baixos valores de tensão vertical (σv), permitem
que o envelope de estabilidade do dobramento seja atingido primeiro, resultando em
dobras por descolamento, ou DD;
(2) Em condições intermediárias de σv, os dois envelopes podem ser interceptados
simultaneamente resultando em dobramentos e falhamentos, ou DPF;
(3) E, em condições de alto-grau de soterramento, ou seja, valores altos de tensão vertical
(σv) ocorrem primeiro o desenvolvimento de falhas seguidas de dobras, ou DEF.
3.1.1. Dinâmica e mecanismo de deformação de empurrões em thin-skinned
Como visto na introdução deste capítulo, as frentes de empurrões thin-skinned
experimentam um acúmulo inicial de deformação interna até responderem a re-distribuição de
esforços pelo falhamento ou dobramento das camadas. O desenvolvimento de frentes de
empurrão está intimamente ligado à presença de camadas com baixa resistência ao
cisalhamento. Em geral, estas camadas podem ser:
a) Folhelhos, onde a resistência ao cisalhamento pode ter pouca dependência da
tensão efetiva em um expressivo intervalo de pressão. A razão para isto é
devido principalmente à pressão da resistência coesiva, controlada pela
cimentação.
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b) Argilas que tem uma resistência ao cisalhamento dependente da tensão efetiva.
Isto devido à resistência friccional que aumenta com a quantidade de
soterramento e diminui com acréscimo de pressão de fluido;
c) Evaporitos (Sal) onde a resistência ao cisalhamento é dependente da
viscosidade, da espessura da camada e da velocidade de deslocamento.

Figura 3.1. (a) Arranjo tri-dimensional dos envelopes de falhamento e dobramento. (b) Cone de soterramento no
espaço tridimensional (c) O caminho de tensão para o soterramento dentro de uma bacia sedimentar, sem
tensão lateral de origem tectônica (d) A aplicação de tensão regional horizontal causa uma mudança da trajetória
horizontal (σh), sem variação na tensão vertical (σv). O caminho de tensão se moverá em direção aos envelopes
de instabilidade podendo resultar nos processos de falhamento e dobramento. Modificado de Jamison (1992).

Segundo este modelo, uma frente de cavalgamentos não poderá se desenvolver sem a
existência de uma camada basal lubrificante. O comportamento mecânico dessa camada
controla a propagação, localização e desenvolvimento de falhas secundárias à medida que a
frente de cavalgamentos avança.
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3.1.2. Dinâmica e Cinemática após o descolamento
A energia acumulada por forças orogênicas controla a deformação e as mudanças de
tensão dentro da frente de empurrão em movimento e nas bacias associadas. De acordo com
Yielding et al. (1981 apud Nemcok et al. 2005), cada incremento de desenvolvimento de uma
frente de cavalgamento que acompanha um unloading (rebote) elástico é precedido por um
aumento de tensão. Mitra & Boeyer (1986) afirmaram que a energia acumulada por esse
processo pode ser consumida por quatro fenômenos (Figura 3.2):
1. Propagação de novas falhas;
2. Reativação de falhas pré-exitentes;
3. Soerguimento em posição a gravidade;
4. Deformação interna da frente de empurrão.
A análise das deformações internas em uma frente de cavalgamentos a partir da
observação das geometrias de dobras e falhas associadas é algo bastante difícil se não for
acoplada a outras abordagens como as modelagens físicas e numéricas. Uma abordagem
comum é validar a análise das geometrias interpretadas usando-se modelagens físicas com
materiais análogos. Com esses experimentos, como as propriedades dos materiais análogos
são bem conhecidas, é possível se analisar as deformações internas e, consequentemente a
mecânica dos falhamentos e dobramentos associados.

Figura 3.2. Ilustração mostrando o consumo de energia dentro de uma frente de empurrão thin-skin. Wg –
soerguimento; Wi – deformação interna; Wf – novas falhas; Wg – reativação de falhas ou superfície préexistentes. Fonte: Zoetemeijer et al. (1993).
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3.2. Tipos de dobras relacionadas a falhas
3.2.1. Dobras por descolamento, DD (Detachment folding)
Uma DD se forma onde o deslocamento relacionado a um empurrão cego, composto
por camadas paralelas é acomodado por dobramento no bloco alto de uma falha reversa
(Jamison 1987). Mecanicamente, Isto ocorre quando o caminho de tensão de uma seção de
rocha soterrada intercepta o envelope de instabilidade do dobramento mais do que o de
falhamento (Figura 3.1).
Existem diversos modelos cinemáticos propostos para DD, a figura 3.4 mostra os
diversos modelos discutidos na literatura modificando os parâmetros relacionados aos flancos
da dobra.
Epard & Groshong (1995) sugeriram inicialmente dois mecanismos, que competem
entre si, para o crescimento de DD.
1. Dobramento por charneira fixa – caracteriza-se por uma distância fixa entre o par de
charneiras durante o desenvolvimento do dobramento com as dobras ocorrendo por
migração dos limbos (Figura 3.4a-f)
2. Dobramento por migração de charneira – caracteriza-se pelo aumento da distância
entre as charneiras das dobras com o desenvolvimento do dobramento e envolve a
migração das charneiras (Figura 3.4c-d).
Mitra (2002) mais recentemente sugere dois mecanismos adicionais para o
desenvolvimento de DD:
1. Rotação de um segmento do flanco – para uma posição de maior mergulho sem
nenhuma deformação interna. Ocorre por deslizamento flexural e é mais frequente nos
estágios iniciais de desenvolvimento do dobramento (Figura 3.3g).
2. Rotação de segmento do flanco por cisalhamento – Mais comum em rochas pouco
estratificadas, com maior resistência ao deslizamento flexural. Este mecanismo é o
preferencial para o desenvolvimento de DD transladados (Figura 3.3h).
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Figura 3.3 – Mecanismo de desenvolvimento de dobras por descolamento. (a) – (c). Fonte: Mitra (2002).

Mitra (2002) também sugere que para sequências de dobramentos como DD, tais como
Zagros, ambos os mecanismos podem ser igualmente importantes. As DD podem ser
subsequentemente falhados ao longo do flanco de frente de empurrões e também do flanco de
trás como retro-empurrões (Figura 3.4). Algumas DPF são interpretadas erroneamente, e são
na verdade DD falhados. Mitra (1990) sugere que clássicas DD nos dobramentos de Zagros, no
Irã, foram falhadas ao longo do flanco frontal dos empurrões.
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Figura 3.4. Exemplos de dobras por descolamento simétrico e assimétrico. Fonte: Mitra (2002).

3.2.2. Dobra por propagação de falha, DPF (Fault-propagation folds)
O desenvolvimento de DPF segundo a mecânica de rochas deveria ser mais raro, dado
que estatisticamente a chance de o caminho de tensão interceptar ambos os envelopes de
dobramento e falhamento ao mesmo tempo é mais rara. Entretanto, não é o que ocorre na
natureza, inúmeros casos de DPF são descritos em cordões de dobramentos em todo mundo.
Recentemente Mitra (2002), seguindo sugestões anteriores de Morley (1994), Mitra (1997) e
Storti et al. (1997), sugeriu uma explicação para esta anomalia. Alguns DD falhados (Falted
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detachment fold) se assemelham com DPF, que em regiões com baixa qualidade sísmica
poderia conduzir a um erro de interpretação, como são documentados alguns casos de
empurrões no golfo do México.
Um DPF se desenvolve por um mecanismo pelo modelo de deslocamento flexural
(Suppe 1985, Jamison 1987), que é mostrado na figura 3.5. Não existe um modelo cinemático
alternativo para o desenvolvimento de DPF, sendo o modelo de deslocamento flexural o
atualmente mais aceito para explicar tal estrutura. Os modelos de cisalhamento tríplice (trishear
models), o original por Erselv (1991) e outros modelos de trishear modificados (p. ex.
Allmendinger 1998) apresentam alguns pontos de discussão para o desenvolvimento de DPF.
O modelo tipo trishear apresentado mais recentemente (Johnson & Johnson 2002) elucida
esses pontos e as limitações do modelo de trishear.
O trabalho de Johnson & Johnson (2002) mostra que a zona triangular de deformação
assumida no modelo cinemático de trishear se desenvolve somente em casos de mecanismo
de dobramento forçado e apenas sob certas condições. O termo mecanismo de dobramento
forçado (forced fold mechanism) significa uma sequência de cobertura estratificada ou não que
se deforma mais ou menos passivamente sobre blocos rígidos de embasamento, os quais são
movimentados ao longo de falhas planares ou lístricas. É somente nestas condições que a
zona triangular de deformação se desenvolve, quando a cobertura é fortemente desacoplada
do embasamento rígido.
O modelo de deslocamento flexural para o desenvolvimento DPF resulta em uma dobra
assimétrica (Figura 3.5). O flanco frontal da dobra tem mergulho mais forte do que o flanco de
trás. Assumindo um caminho de deformação simples para uma DPF é possível obter algumas
observações:
 A dobra se desenvolve como uma resposta a frente de empurrão em profundidade. O
deslocamento ao longo do plano de falha decresce a zero, e é propagado na
terminação da falha onde a acomodação ocorre somente por dobramento.
 O ângulo da rampa é controlado pela reologia e preexistência de anisotropias.
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 As DPF frequentemente mudam ao longo da direção da frente de empurrão de dobras
abertas a fechadas com aumento do deslocamento.
O mecanismo de DPF requer um contínuo dobramento das camadas na terminação da
falha. Devido às variações nas propriedades mecânicas das unidades sedimentares
acamadadas, este mecanismo pode ser que atue somente em algumas unidades de uma
sequência estratificada. Assim, uma falha pode iniciar com DPF e posteriormente se propagar
através de unidades que não sejam estratificadas, como um arranjo de fraturas imbricadas, ou
se horizontalizar como um descolamento dentro de uma camada incompetente. Em todos estes
casos, a geometria previa da DPF será modificada durante a subsequente translação através
dos encurvamentos do plano de falha.
3.2.3. Distinção entre as DD transladadas e as DPF
As DD são caracterizadas por geometrias paralelas de camadas sobre o arco externo
do anticlinal, e geometrias desarmônicas e não-paralelas no núcleo do anticlinal sobre o
descolamento basal. A maioria das DPF é caracterizada por, ao menos, algum pequeno
componente de um prévio DD nas camadas do núcleo do anticlinal. As DD podem ser
posteriormente transladadas ao longo do flanco frontal dos empurrões. Inicialmente, estes
desenvolvem com alguma quantidade de espessamento das camadas no núcleo do anticlinal,
como resultado, a superfície axial do sinclinal tanto no flanco frontal com no flanco de trás
geralmente encurvam para o centro do anticlinal. A translação ao longo do flanco frontal do
empurrão resulta em um plano axial adicional. Na translação de DD podem ocorrer várias
decapitações nas dobras. A interpretação de DPF se dá em maiores profundidade de
descolamento e uma pequena quantidade de encurtamento. Enquanto que uma DD pode ter o
descolamento mais ou menos profundos, dependendo do grau de desarmonia das dobras e do
espessamento do núcleo.
Outra diferença é que as DPF são caracterizadas por não transferir deslocamento
dentro ou fora da estrutura, ao passo que DD requerem transferência de deslocamento ao
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longo do deslocamento mais superior para estruturas adjacentes. O deslocamento pode ser
transferido para frente ou parte de trás do empurrão passivamente ao longo do deslocamento,
ou dissipado em outras estruturas ou na própria falha da frente de empurrão (Figura 3.5).
Portanto, a interpretação de DPF é mais frequente em áreas onde as estruturas
possam se estender a grandes profundidades estratigráficas, onde o encurtamento é
relativamente pequeno, e onde o deslocamento não pode ser transferido para estruturas
adjacentes.
3.2.4. Modelos teóricos experimentais para DPF
O trabalho de Suppe (1983) foi o pioneiro no desenvolvimento de um modelo
quantitativo para o desenvolvimento de DPF. O modelo dos autores assume que o dobramento
ocorre por mecanismo de deslizamento flexural. Para este modelo, uma seção perpendicular a
estrutura não tem variação de área e comprimento da camada com uma espessura da camada
uniforme.
De acordo com o modelo, as dobras adquirem sua geometria básica (mergulho dos
flancos e ângulo inter-limbo) do início ao fim da deformação. O mergulho mais comum para
empurrões, em ante-país, é de 15 a 30°, as dobras são relativamente apertadas com o flanco
frontal com fortes mergulhos (Mitra, 1990).
As feições geométricas gerais deste modelo se assemelham bastante em muitos
exemplos naturais. Entretanto, duas observações devem ser consideradas para que outros
modelos mais complexos descrevam a geometria e a cinemática no desenvolvimento de
algumas DPF:
1) Algumas DPF não obedecem às relações quantitativas que prediz o modelo de Suppe
(1985). Principalmente, estruturas com baixo ângulo de corte (cutoff), são comumente
dobras abertas e tem alto ângulo inter-limbo e mergulho baixo do flanco frontal
(forelimb). Jamison (1987) sugere uma solução para este problema pela mudança da
espessura da dobra no flanco frontal (forelimb);
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2) As dobras comumente mudam ao longo do strike, de dobras abertas a fechadas com
acréscimo do rejeito da falha. Assumindo que variações na geometria ao longo do strike
comumente refletem variações com o tempo, que sugere que muitas DPF iniciam como
dobras abertas e se tornam mais apertadas com o aumento do deslocamento da falha.
Os modelos teóricos iniciais de Suppe (1985) e Jamison (1987) apesar de proverem
soluções finitas, não são o caminho adequado para evolução cinemática de DPF, variações
significativas entre os ângulos inter-limbos e espessamento das camadas. Modelos mais
complexos podem explicar a variação progressiva da estrutura a partir de simulações,
considerando:
1) A transmissão do cisalhamento entre as camadas através de toda a estrutura;
2) Substituindo os existentes modelos de balanceamento por linhas de seção para
modelos de balanceamento de áreas caracterizados por mudanças na
espessura das unidades.
3.2.5. A translação de uma DPF
O mecanismo de DPF requer um contínuo dobramento das camadas na terminação da
falha. Por causa da variação nas propriedades mecânicas das camadas sedimentares, a
evolução da geometria de DPF ocorre mais comumente em unidades sedimentares
acamadadas.
Uma falha pode ser iniciada como DPF e posteriormente se propagar através de outras
unidades: um braço de um splay de falhas ou uma descontinuidade horizontal no descolamento
em uma unidade incompetente. Nestes casos, a geometria DPF formada anteriormente pode
ser modificada durante a subsequente translação através do encurvamento da falha (fault
bends). Contrariamente, uma falha pode ser inicialmente propagada como uma simples fratura,
através de várias unidades sedimentares frágeis e termina como uma DPF. Neste caso, o
deslocamento associado ao múltiplo encurvamento da falha é consumido na DPF e na
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terminação da falha.
Se uma frente de empurrão é propagada através de DPF sem dobramento adicional, a
dobra previamente formada é transladada passivamente sobre o bloco baixo. A geometria da
DPF é modificada através de um ou mais encurvamentos da falha (Figura 3.5).
Se a dobra formada é aberta, o plano axial do sinclinal tem mergulho mais forte do que
a frente de empurrão, assim que a propagação passa pelo plano axial do sinclinal ou do limbo
frontal o mergulho da falha se modifica significativamente. Neste caso, segundo Suppe (1985)
a falha é mais comumente propagada na seção não deformada com pouca ou nenhuma
mudança de mergulho da falha, e carrega charneira do sinclinal do bloco alto. No entanto, se
uma dobra é apertada, a falha pode se propagar ao longo do plano axial do sinclinal, pois este
caso requer um pequeno sinclinal na frente de empurrão (Figura 3.5b). A translação da dobra
através do sinclinal causa o desenvolvimento de um backlimb adicional e algum dobramento na
frente de empurrão.

Figura 3.5 – A translação de DPF em frentes de empurrão através de: (a) seção não deformada, (b) plano axial
de sinclinal, e (c) o anticlinal do flanco frontal. Os perfis de encurtamento apresentam relativo cisalhamento entre
as camadas, que deve ser transmitida através da estrutura ou consumida pela mudança relativa de espessura.
Fonte: Suppe (1985).
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Outra alternativa pode ser a propagação da falha através do flanco frontal da dobra
(Figura 3.5c), deixando o eixo do sinclinal do bloco baixo do empurrão. Esta geometria do bloco
alto da DPF é muito similar ao descrito para translação através do plano axial do sinclinal.
Suppe (1985) observou que os perfis de encurtamento antes e depois da translação
sobre a falha sem propagação de dobra relacionada (Figura 3.5) revelou que se a falha
propaga sem qualquer encurvamento através de uma seção não deformada (Figura 3.6a), o
perfil de encurtamento é inalterado, porem se a falha tem um encurvamento sinclinal e se
propaga através do flanco frontal ou pelo plano axial do sinclinal, o perfil de encurtamento é
modificado durante a translação.

3.3. Dobras por encurvamento de falhas, DEF (fault-bend folds)
Uma simples DEF se forma segundo o modelo em que todos os movimentos são por
deslocamento do bloco alto com o bloco baixo passivo. Uma frente de empurrão se propaga
em uma camada incompetente, sobe a rampa acima sobre camadas competentes e torna-se
achatada ao longo de uma camada incompetente mais alta estratigraficamente (Figura 3.6). A
propagação da falha causa movimento à frente do bloco alto gerando um par de sinclinalanticlinal representado na figura 3.6. O contínuo deslocamento dá prosseguimento ao avanço
do anticlinal e formação de novos, de acordo com a sequência da figura 3.7. As linhas
tracejadas curvadas na figura 3.6 (c, d) indicam a migração das superfícies axiais onde foi
encurtado e distendido durante o desenvolvimento da estrutura.
As DEF ocorrem mais comumente em resposta a deslocamentos episódicos (tipo de
terremoto) ao longo falha e pode ser formada por inúmeros mecanismos de deformação, como
por exemplo, migração tipo kink-band. Exemplos da literatura mostram que os estratos podem
crescer no bloco alto por seu movimento sobre superfícies horizontalizadas. A camada
espessada é acomodada por pequenas falhas reversas.

O deslocamento flexural

(cisalhamento paralelo ao acamamento) representa outro mecanismo que controlam o
desenvolvimento de DEF.
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Apesar do crescimento de uma DEF ser conduzida por compressão, é comum ocorrer
extensão em áreas localizadas, representadas por falhas normais e fraturas distensionais. O
falhamento distensional também é comum nos flancos da dobra, que se forma pelo colapso dos
estratos do bloco alto no topo das rampas, ou no encurvamento convexo do plano de falha. Ao
contrário dos DD e DPF, uma DEF pode acomodar uma significativa quantidade de
encurtamento. Isto requer uma transferência de deslocamento ao longo do descolamento mais
superior para estruturas adjacentes. Assim o deslocamento pode ser dissipado em outras
estruturas da frente de empurrão.

Figura 3.6 - O desenvolvimento de uma dobra por encurvamento da falha. Modificado de Crane (1987).
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3.4. Duplex
Os duplexes podem ocorrer tanto no bloco alto como no bloco baixo de uma falha de
descolamento dominante, na zona frontal do anticlinal de rampa, ou no núcleo do anticlinal
(Mitra 1986). Um duplex é formado por cavalos empilhados entre dois empurrões ou falhas de
descolamento (Figura 3.7). Mecanicamente, os duplexes podem ocorrer quando o caminho de
tensão de uma seção de rocha sob soterramento ou tensão tectônica intercepta o envelope de
instabilidade do falhamento mais cedo do que o de dobramento (Figura 3.1).

Figura 3.7 – Duplex mostrando a dissipação de deslocamento na frente de empurrão. (a) Zona ampla de
deformação penetrativa ou discretas falhas reversas sobre o descolamento. (b) monoclinal frontal. Fonte: Morley
(1986).

Dependendo da posição dos duplexes nas estruturas, o modelo cinemático é diferente.
Duplexes que ocorrem no bloco baixo se desenvolvem na região da rampa, e ajudam a
transferir deslocamento para o ante-país. Os duplexes são estruturas comuns em cordões de
dobramentos bem evoluídos com grandes quantidades de encurtamento.
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Capítulo 4
Halocinese & Inversão Cinemática
4.1. O Sal
O sal na literatura da geologia estrutural seria todas rochas compostas
predominantemente por halita. Os corpos de sal podem conter quantidades variáveis de
evaporitos (especialmente anidrita e sua forma hidratada, o gipso). Entretanto, nos corpos de
sal pode haver também intrusões ígneas derivados da cobertura do corpo de sal, sedimentos
presos entre corpos de sal, e raramente material de substrato arrastado a aglutinado no corpo
de sal.
Evaporitos são precipitados a partir de superfícies saturadas ou salmouras próximas a
superfícies induzidas por correntes hidrológicas e pela evaporação solar (Warren, 1999).
Fácies evaporíticas frequentemente variam lateralmente controladas pela sequência de
cristalização a partir do aumento da concentração de águas hipersalinas.
A composição do sal influencia no estilo estrutural da deformação. A sequência de
mobilidade para o sal tende a ser: anidrita, gipso, halita e sal de magnésio (Cloreto de
Magnésio, MgCl2). Grandes quantidades de materiais mecanicamente competentes tendem a
inibir a deformação (creep) do sal e seu diapirismo.
Estilos estruturais em bacias com ou sem sal podem ter algumas similaridades, porém
suas diferenças podem ser muito mais marcantes (Figura 4.1). Por exemplo, bacias de margem
passiva que contém sal tendem a ter muito mais distensão na parte rasa e encurtamento na
porção profunda do que bacias sem sal. Além disso, em cordões de dobramentos com
envolvimento de sal são tipicamente mais largos do que seus equivalentes sem sal (Letouzey
et al. 1995).
Estas diferenças estão enraizadas no fato de que evaporitos têm propriedades
mecânicas diferentes da maioria das rochas siliciclásticas e carbonáticas. Sob taxas de
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deformação não usuais, associadas a diques magmáticos ou atividades de mineração, podem
ocorrer fraturas no sal como na maioria das outras rochas. O sal completamente seco se
deforma puramente por dislocation creep. Enquanto que levemente úmido (até cerca 0,05% de
umidade), o sal se deforma por diffusion creep (deformação por solução e precipitação),
especialmente quando a rocha encaixante tem granulometria fina e tanto a taxa de deformação
quanto o diferencial de tensão é baixo.

Figura 4.1. – Distribuição global de bacias de margem passiva que contém sal. BG-Benguela–Namibe; CBCuban; CG-Canning; CN Carnavon; CP-Campos; ES-Espirito Santo; GC-Gulf Coast; GK-Great Kavir–Garmsar–
Qom; GN-Gabon; HT-Haitian; KL-Kalut; KM-North Kerman; KQ Kuqa; KZ-Kwanza; LC-Lower Congo; PTPetenchiapas; RM-Rio Muni; SF-Safi; SG-Sergipe–Alagoas; SL-Salina–Sigsbee; SN-Santos; SU-Suriname.
Fonte: Hudec & Jackson (2007).

A singularidade da tectônica de sal ou halocinese está assim firmemente relacionada à
mecânica da rocha. A reologia do sal e sua incompressibilidade produzem sua inerente
instabilidade sob uma ampla variedade de condições. Como resultado destes fatores, bacias
que tem sal tendem a se deforma muito mais do que bacias sem sal, efeitos significativos na
estratigrafia e tectônica da bacia.
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4.2. Mecanismos de fluxo de sal
Na década de 70, a mecânica de sal era vista dominantemente pela ótica da flutuação
do sal (Jackson 1995, para uma revisão histórica). Já nos anos 80, o conceito de fluxo da
sobrecarga (teto) devido ao crescimento de diápiros de sal foi o mais difundido. Os diápiros
eram ilustrados como feições intrusivas, bem como a aposição e as formas dos corpos eram
respostas da competência da rocha encaixante (Figura 4.2).
Interpretações atuais para a halocinese apontam para a sobrecarga diferencial como o
mecanismo dominante que conduz o fluxo de sal. Em oposição, ao fluxo de sal, ocorrem duas
forças de resistência principais: a resistência da sobrecarga e a fricção de borda na camada de
sal. Se as forças dirigidas são suficientes para vencer estas forças de resistência, então o sal
flui. Por outro lado o sal pode se tornar estático em subsuperfície por dezenas a centenas
milhares de anos, sujeito a dissolução por águas subterrâneas, processos diagenéticos e até
metamorfismo.

Figura 4.2. Diagrama esquemático mostrando as principais formas das estruturas de sal. Fonte: Hudec &

Jackson (2007).
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Waltham (1997) estudou quantitativamente, com exemplos do delta do Níger, três
mecanismos para o fluxo do sal e comparou sua efetividade:
1 – Sobrecarga diferencial – É a simples tendência do sal fluir devido a qualquer carga
aplicada. A figura 4.3a mostra um caso em que a compressão causa espessamento de
sedimentos de sobrecarga sobre uma camada de sal uniforme. O aumento da carga no
anticlinal de empurrão força o sal a fugir da zona abaixo do empurrão. Outra possível causa
destas cargas são variações laterais na densidade dos sedimentos de sobrecargas, sendo
muito comum na propagação de deltas.
2 – Dobramento flexural da cobertura – Forças compressivas podem causar
dobramento nas rochas de sobrecarga. Quando isto ocorre o sal localizado abaixo destas
rochas flui passivamente para se acomodar as dobras (Figura 4.3b)
3 – Arrasto – Camadas de sal frequentemente se comportam como horizontes de
descolamento tanto em ambientes compressional e distensional. Sob estas condições, a
camada de sal se comporta como uma zona de cisalhamento causando arrasto do sal pelo
movimento da falha (Figura 4.3c).

Figura 4.3 - Principais mecanismos de fluxo de sal em bacias sedimentares. (a) Sobrecarga diferencial. (b)
Dobramento flexural da cobertura acima do sal. (c) Arrasto por falha. Fonte: Waltham (1997).
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Waltham (1997) estudando quantitativamente dados sobre mecanismo de fluxo de sal
concluiu que:
1 – A sobrecarga diferencial é mais importante do que a flutuação quando o mergulho da
camada do fundo do mar é 1/5 maior que o mergulho do topo do sal, ou seja, quando há uma
diferença significativa na altura da sobrecarga. Quando o fundo do mar é estritamente
horizontal, se não houver variações laterais de densidade, não ocorre fluxo de sal por este
mecanismo.
2 - O dobramento flexural devido à compressão da cobertura. Este mecanismo requer uma
pressão consideravelmente alta, porém possível na natureza. Este mecanismo é bastante
sensível a rigidez da camada de rocha que esta acima do sal e controla o comprimento de
onda das dobras. Segundo Waltham (1997), este mecanismo produz dobras com comprimento
de onda similar a outros mecanismos, não sendo possível a diferenciação do mecanismo de
fluxo de sal pelo comprimento de onda da cobertura.
3 – Arrasto do bloco alto. Este efeito tende a ser dominante quando o sal é relativamente
delgado, ou quando a viscosidade e/ou taxa de deformação são altas. Waltham (1997) conclui,
no seu estudo, que o arrasto é mais importante do que a flutuação ou a sobrecarga diferencial,
quando o sal tem espessura menor que 300 m.
Ocorrendo um encurtamento em uma bacia com sal pré-existente, pode ocorrer o
mecanismo de sobrecarga por deslocamento. Isto resulta do deslocamento de uma das bordas
de um corpo rochoso (ou bacia) contra a outra borda (Figura 4.4). Na halocinese este tipo de
sobrecarga ocorre quando os flancos de um corpo de sal se movem em direção ao outro ou se
afasta durante uma distensão ou compressão regional.
Outro mecanismo, mais raro, que conduz o fluxo do sal é a sobrecarga termal, que seria
a mudança de volume do sal devido à variação de temperatura. O Sal mais quente se expande
e torna-se instável ou flutuante, produzindo uma corrente de convecção intra-sal.
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Figura 4.4 – Formação de sal autóctone pré-existente ao encurtamento regional devido ao mecanismo de
sobrecarga por deslocamento. Fonte: Hudec & Jackson (2007).

4.3. Halocinese e encurtamento regional
A técnica de sal pode ser relacionada tanto a distensão ou encurtamento regional das
rochas de cobertura ou teto do sal. O sal é tipicamente a ligação mais frágil em qualquer
sistema rochoso, logo tende acumular a maior parte da deformação total. Sendo assim,
estruturas salíferas pré-existentes se deformam primeiro, antes do que rochas sedimentares
encaixantes de comportamento mais competente. Em áreas com pouca espessura de sal, este
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age como descolamentos extremamente eficientes, mesmo com a camada de sal, pouco
espessa (Figura 4.5). Em escala regional, estes descolamentos podem ser tratados como
camadas singulares, porém em afloramentos ou seções sísmicas de alta resolução se mostram
com uma geometria mais complexa.

Figura 4.5 - Modelo esquemático para tectônica de sal durante uma compressão regional. (a) Sem diápiros préexistentes. (b) Diápiros pré-existentes formados durante uma distensão anterior a compressão. Fonte: Hudec &
Jackson (2007).

Estruturas de sal podem ser relacionadas com bacias invertidas na borda de placas
convergentes ou em águas profundas de bacias de margem passiva (Rowan et al. 2004).
Segundo Hudec e Jackson (2007), existe uma pequena diferença entre os estilos de
descolamento envolvendo ou não o embasamento. No ambiente de placa convergente o
encurtamento pode ser de centenas de quilômetros enquanto que faixas dobradas em águas
profundas, em margem passiva têm tipicamente poucas dezenas de quilômetros de
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encurtamento (Figura 4.6).

Figura 4.6. Exemplos de estruturas compressionais de sal em faixas orogênicas (a) e margem passiva (b).
Fonte: Hudec & Jackson (2007).

A espessura da seção encurtada é, portanto, resistente a sobrecarga acima do sal, ao
menos que os anticlinais no cordão de dobras sejam erodidos. Na ausência de estruturas de
sal pré-existente, o sal funciona como descolamento para empurrões, formando dobras em
caixa e estruturas em arpão, com reativação de falhas lístricas. Dobras com maior amplitude
são mais frequentes quando o sal espessa ao ponto de preencher os anticlinais das dobras.
Diápiros de sal pré-existentes são reativados preferencialmente durante um
encurtamento regional, pois são mecanicamente mais incompetentes. Os corpos de sal tendem
a ser comprimidos mais cedo e nucleiam a formação de falhas e dobras nas camadas mais
competentes (Figura 4.5). Estas dobras e falhas têm propagação lateral, e podem se ligar a
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outros diápiros pré-existentes formando, frequentemente, alinhamentos que podem ter certa
obliquidade em relação à direção da compressão regional.
O sal autóctone também é um elemento chave em ambientes compressionais. O sal
pode ter sua extrusão a partir do núcleo de empurrões ou dobras. De acordo com Hudec &
Jackson (2007) a maioria do sal autóctone é formado durante uma compressão. Isto devido à
compressão favorecer a subida do sal com o rompimento da fonte, podendo também ocasionar
sua extrusão.
4.4. Conceitos sobre inversão cinemática
Apesar do termo inversão ter sido cunhado por Glennie & Bogner (1981), bacias
invertidas têm sido reconhecidas anteriormente. Cooper & Williams (1989) sugerem que o
termo inversão de bacia deveria ser usado para bacias que tiveram uma fase distensional
controlada ativamente por falhas, e posteriormente, mudanças do campo de tensão causarão
uma extensa reativação de falhas pré-existentes. Esta definição inclui inversão em faixas
orogênicas, mas implicitamente exclui o soerguimento de bacias sedimentares por mecanismos
flexural, termal e isostático, tal como o soerguimento do baixo da falha reversa. Num contexto
mais amplo, estruturas salíferas distensionais reativadas em regime compressivo também
possuem o estatus de bacia invertida, mesmo que não haja um acoplamento com estruturas do
embasamento. Assim falhas reversas que reativam estruturas salíferas pré-existentes serão
tratadas nesse trabalho como feições de inversão. Para evitar confusão com o termo
originalmente cunhado por Glennie & Bogner (1981) doravante trataremos os processos de
reativação de estruturas distensionais em regime compressivo como inversão cinemática.
Estruturas de inversão cinemática são caracterizadas pelo sentido reverso do
deslocamento da falha normal ocorrendo uma mudança na polaridade do relevo estrutural e a
expulsão do preenchimento sin-rifte, formando, por vezes, estruturas em arpão (Figura 4.7). A
mudança no sentido do deslocamento causa a formação de falhas reversas. De acordo com
Turner & Williams (2004) os termos falha reversa e falha de empurrão devem ser aplicados de
forma rigorosa. Falhas de empurrão ou simplesmente empurrões são falhas dip-slip que se
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originam em um campo de tensão compressivo, tipicamente em ângulos de 30o com o tensor
máximo, enquanto que falhas reversas também são produzidas sob uma compressão
horizontal, porém tem, em geral, ângulos maiores (cerca de 60o) com a horizontal.
O critério diagnóstico para se reconhecer uma bacia sedimentar invertida é identificação
do ponto nulo (Williams et al. 1989) ou, em três dimensões, linha nula. A figura 4.7 exemplifica
o ponto nulo mostrando uma falha reativada em uma bacia invertida. Nesta falha ocorrem
mudanças no rejeito ao longo do plano de falha, desde normal na porção mais baixa, até
reverso na porção superior, ocorrendo a extrusão do crescimento sedimentar formado durante
a fase distensional, esta geometria é chamada de estrutura em arpão, típica em bacias
invertidas. Como a magnitude da inversão aumenta (razão da deformação de encurtamento
pela deformação inicial da fase distensional), o ponto nulo migra progressivamente ao longo da
falha em direção ao centro. Consequentemente, uma bacia sedimentar invertida terá frequente
geração de encurtamento nas sequências da cobertura (mais jovens) até o nível de base da
fase distensional ser alcançado.
A descrição acima do conceito de ponto nulo implica que a reativação compressional
durante a inversão utiliza a mesma superfície de falha, ou zona de falha, que foi ativa durante a
fase distensional. Entretanto, a teoria Andersoniana sugere que falhas normais não são
favoravelmente candidatas a reativação devido ao seu alto ângulo de inclinação (em geral de
45o a 60o). Casos estudados a partir de bacias invertidas indicam que este problema teórico é
resolvido pelo desenvolvimento de atalho de falha (breakback ou shortcut fault) (Powel 1989),
e/ou a redução da tensão efetiva ao longo de falha sob reativação. Falhas de atalho são
empurrões de baixo ângulo na terminação do bloco alto de uma falha normal que foi reativada.
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Figura 4.7. Falha reversa mostrando a inversão de pacotes sedimentares da fase distensional devido inversão
posterior, marcada também na formação de cunha sin-inversão cinemática na frente da dobra. Observar a
posição do ponto nulo (ponto branco no traço da falha) como discutido no texto. Fonte: Turner & Williams (2003)

4.4.1. O papel do fluido sobrepressurizado na inversão cinemática
O falhamento da crosta superior é dominado pelo cisalhamento ou reativação sob
condições da fricção de Byerlee. Baseado em dados experimentais de mecânica de rocha,
Byerlle (1978) mostrou que a maioria das rochas compartilha das mesmas propriedades de
fricção com um critério de falhamento que pode ser aproximado pela lei de Amonton:

Φ = μ (σn – PF)
Onde Φ e σn são respectivamente a tensão cisalhante e normal no plano, PF é a
formação de pressão de fluido e o coeficiente (μ) varia de 0.60 – 0.85.
Segundo Turner e Williams (2007) a deformação na crosta superior não estaria livre da
presença de fluido sobrepressurizado. O fluido está sobrepressurizado quando a pressão dos
poros é maior do que o gradiente hidrostático da região, neste caso o fluido sobrepressurizado
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exerce o papel de reduzir a tensão efetiva (a diferença entre pressão de fluido nos poros e a
tensão aplicada). A sobrepressão de fluidos também inibe a compactação siliciclástica,
possivelmente retardando a refletância da vitrinita (Carr 1999), que é uma ferramenta primordial
na estimativa da maturidade termal em rochas fontes de hidrocarbonetos.
Mais do que em qualquer outro ambiente tectônico, a sobrepressão de fluidos tem
potencialmente uma grande importância durante a inversão cinemática de bacias sedimentares
salíferas. Isto é evidenciado pelo chamado “efeito esponja”, onde a inversão cinemática pode
ser analogamente comparada a espremer uma esponja encharcada, liberando um volume não
muito bem conhecido de água, anteriormente presa nos poros das rochas sedimentares.
4.5. Visão atual sobre a interação de empurrões antitéticos
A descrição de interações antitéticas de falhas de empurrão ou falhas reversas é menos
comum na literatura e amplamente focada no estudo de zonas triangulares ou descrições da
terminação de empurrões antitéticos (back thrusts) em um empurrão ou falha sintética principal
(Mandll 1988). McClay (1992) classifica dois tipos de zonas triangulares. O primeiro envolvendo
dois empurrões descolando-se em uma única camada (Figura 4.8) e o segundo descreve uma
cunha estrutural formada por um arranjo de empurrões com múltiplos descolamentos, esta
estrutura é comumente chamada de estruturas de “bico de pato” (Figura 4.8).
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Figura 4.8. Ilustração de geometrias de interações antitéticas conhecidas como zonas triangulares. (a) Zona
triangular típica com apenas um descolamento. (b) Zona triangular formada por diversos descolamentos
formando a estrutura chamada de “bico de pato”. Fonte: Higgins et al. (2007).

A iniciação e propagação de empurrões podem resultar no desenvolvimento de
anticlinais no bloco alto da falha. A figura 4.9 de Higgins et al. (2007) descreve a assimetria do
anticlinal com resultado da variação da vergência das faixas dobradas. Estas mudanças na
vergência dos anticlinais do bloco alto de falhas reversas são bastante comuns em águas
profundas de bacias de margem passiva como Golfo do México e no Delta do Niger. Esta
geometria reflete a interação de empurrões e retro-empurrões descolados em sal ou em
folhelhos. O volume de rocha contido dentro da zona de sobreposição geométrica entre duas
terminações de falhas é referida por Higgins et al. (2007) como zona de transferência (transfer
zones) (Figura 4.9) de acordo com trabalhos anteriores na literatura.
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Figura 4.9. Diagrama esquemático ilustrando uma mudança de vergência de uma faixa dobrada a partir da
ligação de falhas reversas. Ax. Plano axial. Fonte: Higgins et al. (2007).

Uma classificação atual sobre interação antitética de dobras relacionadas às falhas
reversas foi apresentada por Higgins et al. (2007). Este autor descreve dois possíveis modelos
para formação destas estruturas antitéticas (Figura 4.10):
1 – Duas falhas separadas e com cinemáticas opostas associadas propagam dobras
lateralmente, convergindo para o desenvolvimento de uma única faixa dobrada contínua. (figura
4.10a)
2 – O dobramento precede o falhamento. Neste caso, uma extensa dobra se forma primeiro,
depois ocorre a nucleação de inúmeras falhas ao longo da dobra. Estas falhas se ligam na
suas terminações formando uma falha maior. (Figura 4.10b)
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O primeiro modelo é mais comum na literatura, porém modelos análogos existentes
(exemplo: Liu & Dixon 1991) apóiam a segunda hipótese do dobramento que precede o
falhamento.

Figura 4.10. Modelos hipotéticos para evolução da ligação entre empurrões ou falhas reversas antitéticas. Ver
explanação no texto. Fonte: Higgins et al. (2007)

Higgins et al. (2007) definiram três tipos de zonas de interação antitéticas de falhas
reversas dentro de uma faixa dobrada:
Tipo 1. As falhas se sobrepõem lateralmente somente na seção sedimentar mais rasa. Acima
da linha de intersecção entre os planos de falha (branch line) do anticlinal. Isto cria uma
estrutura em pop-up dentro da zona de transferência e uma dobra de transferência entre os
blocos altos da falhas (hw-hw) (Figura 4.11a-b).
Tipo 2. As falhas sobrepõem lateralmente somente na seção mais profunda, abaixo da linha de
intersecção entre os planos de falhas. Isto forma uma dobra apertada na seção mais superior, e
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um corredor sem deformação na seção mais profunda. (fw-fw) (Figura 4.11c-d).
Tipo 3. As falhas se cortam e ambas estão presentes acima e abaixo da linha de interseção.
Os estratos acima desta linha (branch line) formam o dobra de transferência convoluta (hw-hw),
enquanto que estratos abaixo da linha formam um corredor sem deformação (fw-fw) com o
aumento da repetição de horizontes no meio da seção (Figura 4.11e-f).

Figura 4.11. Representação esquemática da geometria dos estratos em zonas de acomodação de falhas
reversas antitéticas. Dois horizontes são mostrados em cada tipo de modelo, acima e abaixo da linha de
interseção entre os planos de falha (branch line). Na parte inferior tem-se uma representação esquemática dos
planos de falhas antitéticos e sua interação em cada tipo de modelo. Higgins et al. (2007).

Todos os tipos de modelos apresentados por Higgins et al. (2007) compartilham da
feição comum de variação da vergência do anticlinal do bloco alto ao longo da direção do seu
eixo maior. Entretanto, a deformação dos sedimentos dentro das zonas de transferências varia
em profundidade devido à forma da região de terminação lateral dos planos de falhas e como
eles se sobrepõem.
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Capítulo 5
Modelagem Estrutural Regional
5.1. Introdução a Restauração Estrutural
A restauração de uma estrutura geológica é baseada no modelo cinemático viável da
sua geometria. Um mapa ou seção válido é aquele que pode ser restaurado por métodos
baseados em um ou mais modelo cinemáticos. Não há apenas uma solução para tornar uma
geometria viável. Se, por um, lado diferentes métodos podem resultar em diferentes respostas
e todas estarem corretas, gerando uma solução possível, mas não única; por outro, uma seção
ou mapa não restaurável é uma construção considerada inviável e consequentemente
incorreta.
A restauração estrutural possui algumas premissas básicas: (i) nada desaparece, tudo
se transforma; (ii) o volume de material se conserva no tempo geológico; (iii) a deformação é
plana, ou seja, é inadmissível o fluxo de material através do plano da seção. Seguindo essas
premissas a restauração pôde ser realizada. Para tanto são utilizadas linhas sísmicas extraídas
de levantamentos 2D ou seções arbitrárias advindas de levantamentos 3D.
A escolha do método de retro-deformação depende do caminho assumido pelo fluxo de
material para alcançar o estado deformado. Para reconstruções das dobras relacionadas a
falhas foram utilizados, principalmente o mecanismo de deslizamento flexural, e de forma
secundária, o fluxo paralelo a falha e trishear.
Neste trabalho foram restaurados sete horizontes em quatro seções orientadas N11oE.
A cada horizonte restaurado (retirada dos registros deformacionais que afetaram o paleorelevo
original) segue-se a descompactação. A descompactação consiste na retirada dos efeitos da
carga litostática do intervalo restaurado aliviando a carga sobre as camadas sotopostas. Este
procedimento é feito para cada horizonte, de forma sequencial. Na descompactação foram
utilizados dados de porosidade e composição dos intervalos de interesse para, a partir deles,
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serem obtidos valores de porosidade inicial e a constante de decaimento.
5.2. Descompactação: calibração com dados de poços
Antes das modelagens 2D e 3D foi feita um estimativa de dados de porosidade inicial a
partir de dados de perfis de poços. Os perfis foram corrigidos e editados onde haviam
problemas de medidas devido a erros operacionais. O perfil de densidade (RHOZ) foi corrigido
e editado gerando um perfil de densidade corrigida (RHOZ_ed), o qual foi utilizado para a
estimativa de porosidades para a seções crono-estratigráficas em estudo (Figuras 5.1, 5.2 e
5.3).
Durante o soterramento ocorre o decaimento da porosidade com a profundidade. Os
dados de perfis de porosidade dos poços foram utilizados na curva de ajuste da regressão
segundo a equação de decaimento abaixo: Equação de Athy:
Φ = Φ0 . e-cy
Φ – Porosidade atual
Φ0 – Porosidade na época da deposição
e – constante (2,71)
c – Constante de decaimento
y – profundidade

O valor no cruzamento da linha de regressão ajustada com o eixo de porosidade
(phiden), no soterramento (eixo X) igual a zero, representa o valor da porosidade média inicial
para o intervalo de estudo. Aplicando este procedimento para os valores de porosidade, restrito
a cada intervalo de tempo, obtém-se o valor de porosidade média inicial (na época da
deposição da camada) e a constante de decaimento segundo a fórmula acima para cada
intervalo crono-estratigráfico como mostrado na figura 5.3.
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A

B

Figura 5.1. Correção do perfil de densidade dos poços A e B (RHOZ – densidade original, RHOZ_ed, densidade
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corrigida) com a finalidade de gerar um perfil de porosidade.

Seção
Principais Litologias Porosidade Inicial
Cronoestratigráfica
Estimada (%)*
Oligoceno
Carbonato, Marga
32
Eoceno
Arenito, Folhelhos
39
Paleoceno
Folhelho
48
Cretáceo Superior
Folhelho, Marga
48
Albo-cenomaniano
Carbonato, Marga
32

Constante de
decaimento (/km)
0,7
0,5
0,7
0,7
0,7

* Porosidades para época da deposição, estimadas a partir dos perfis dos poços A e B.
Figura 5.2. Tabela como os dados de porosidade e constante de decaimentos estimados a partir de dados de
perfis dos poços A e B.

O valor médio da porosidade inicial e sua constante de decaimento são usados como
dados de entrada para descompactação de cada camada. Na restauração estrutural o
processo de descompactação é realizado na camada superior ao horizonte a ser restaurado,
para em seguida se retirar esta camada (sobrecarga).
Em uma bacia onde atua a halocinese como a de Cumuruxatiba, a sobrecarga é agente
importante no deslocamento do sal (como visto nos capítulos anteriores), portanto o processo
de descompactação neste tipo de bacia deve ser o mais preciso possível, utilizando dados de
poços da própria bacia, como mostra a figura 5.4, que apresenta todos os dados de porosidade
utilizados, divididos por intervalo crono-estratigráfico.
Durante as restaurações e modelagem estruturais realizadas o sal preencheu os
espaços nas etapas de retro-deformação.
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Figura 5.3. Curva de regressão (azul) para os dados de porosidade calculados a partir dos perfis de densidade
(RHOZ_ed) dos poços A e B para todas as seções crono-estratigráficas em estudo.

5.3. Restaurações Estruturais 2D Regionais
No estudo regional foram restauradas quatro seções sísmicas 2D, de orientação NNE –
SSW (11° Az), 250-0206, 250-0207, 250-0208 e 250-0209 (doravante denominadas 206, 207,
208 e 209, respectivamente). Todas as seções estão em águas profundas (batimetria >500 m)
e estão delimitadas a norte, pelos Altos Vulcânicos de Royal Charlotte e a sul, pelo alto
Vulcânico de Abrolhos (Figura 1.1). Os intervalos crono-estratigráficos do Paleógeno,
subdivididos aqui em Paleoceno, Eoceno (Inferior, Médio, Superior) e Oligoceno, são sintectônicos à deformação cenozóica e alvos deste estudo para caracterização da deformação. A
seguir são apresentadas interpretações qualitativas e quantitativas das restaurações das
seções regionais (ANEXOS II, III, IV). As relações das seções restauradas com o contexto
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regional da Bacia de Cumuruxatiba são ilustradas na Figura 5.5.

Figura 5.4. Quadro esquemático com as características estruturais para a deformação cenozóica na Bacia de
Cumuruxatiba. As setas vermelhas indicam o sentido do movimento de massa durante a deformação. A visada

é aproximadamente de leste para oeste.

5.3.1. Interpretação Qualitativa
Neste item serão descritas e caracterizadas as estruturas por meio da retro-deformação
a fim de obter uma interpretação para sua formação ao longo do tempo. Isto será feito através
dos períodos sin-tectônicos à deformação Cenozóica. Observar junto com a descrição das
restaurações as figuras dos ANEXOS II, III, IV.
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Paleoceno (65,5-55,8 M.a.) – Início da Deformação Cenozóica
A inversão cinemática neste período é pouco expressiva, mantendo o registro da
assinatura pré-paleocênica. É caracterizada por falhas lístricas com rollover associados e
formação de jangadas albianas devido à grande acomodação de rejeito normal destas falhas
(Figura 5.5). O sal é o agente controlador para formação destas estruturas e serve de
descolamento para as falhas normais. No Paleoceno inicia-se a inversão cinemática das falhas
lístricas normais, observadas em alguns rollovers marcados no topo do Cretáceo (ver ANEXOS
II, III e IV). Esta inversão cinemática é caracterizada pelo crescimento de seção cretácica e
formação incipiente de estruturas em arpão. Não há inversão do rejeito normal das falhas
(Figura 5.5).

Figura 5.5. Seção sísmica 208, mostrando jangadas do albo-cenomaniano formadas em rollovers da fase
anterior, distensional. A deformação cenozóica marcada por espessamentos de sedimentos do Paleoceno e do
Eoceno (setas verdes). As setas vermelhas mostram a disposição discordante de vulcânicas, na seção do
Cretáceo Superior.

O sal se dispõe na forma de diápiros ou almofadas nos blocos altos das falhas listricas.
A ausência de seção albo-cenomaniana na porção norte da linha 206 restaurada (ver ANEXO
II) devido à ausência de seção albo-cenomaniana na porção norte, resulta em uma maior
espessura de sal após a restauração. Isto pode denotar que houve alguma instabilidade na
sobrecarga sedimentar, ocasionando o escape do sal para fora da seção entre o Eoceno Médio
e Superior. Na linha 209 ocorrem domos de sal na porção central. O sal age também
ativamente na deformação das jangadas albo-cenomanianas provocando o dobramento,
soerguimento, e em alguns casos, o processo de inversão cinemática.
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Eoceno Inferior (55,8-48,6 M.a.): Aumento e Pico da Deformação Cenozóica
Nas Bacias da costa da Bahia a norte da Bacia de Cumuruxatiba, representadas por
Jequitinhonha, Almada e Camamu, de sul pra norte, respectivamente, não ocorre dobras
cenozóicas (exceto, a sul de Jequitinhonha, próximo ao alto vulcânico de Royal Charlotte). A
formação de dobras cenozóicas, com inicio no Eoceno Inferior, está restrita à Bacia de
Cumuruxatiba e condicionada às proximidades dos altos vulcânicos. Nas bacias vizinhas longe
destes altos vulcânicos, a feição cenozóica de expressão regional é dada por uma
discordância.
O Eoceno Inferior é o período de maior encurtamento das seções, com exceção, da
linha 208 onde ocorre um pulso mais importante do Oligo-mioceno ao Neógeno. A deformação
neste período é caracterizada principalmente por dobras por propagação de falhas (Figura 5.6)
bem desenvolvidas próximas (< 100 km) dos altos vulcânicos. O deslocamento é
preferencialmente no sal, podendo ocorrer no topo do Albo-Cenomaniano. A halocinese
contribui na formação de pop-ups, a partir de retro-empurrões associados às dobras por
propagação de falhas (Figura 5.6). Neste tempo as falhas apresentam pequeno (< 1 km) rejeito
reverso. Em alguns casos não ocorre rejeito reverso, apenas diminuição do rejeito normal com
formação de dobras e estruturas em arpão. Estas estruturas se desenvolvem principalmente na
zona central da bacia.

Figura 5.6. Seção sísmica 208 que mostra dobras por propagação de falhas com formação de retro-empurrões
para acomodação da deformação. A seta verde indica espessamento no Eoceno médio.

Algumas dobras afloram no Eoceno Inferior, principalmente na zona próxima dos altos
vulcânicos (ver Anexo III, extremo sul da linha 208). A linha sísmica 207, mostrada na figura
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5.4, apresenta basculamento da seção em cerca de 1,6º graus para norte. Isto pode
representar uma variação do relevo estrutural na porção central da bacia. Nesta linha é visto o
desenvolvimento de duas frentes de empurrões com vergência para sul. O deslocamento é
maior nas seções mais superiores do que na seção albo-cenomaniana. O descolamento das
falhas ocorre no topo ou dentro do sal. As falhas são de baixo a médio ângulo, por vezes no
topo do albo-cenomaniano, possivelmente representado por margas, que parecem ter atuado
como uma superfície de descolamento secundário. O encurtamento é de 5,21% da seção
original, que corresponde a 2,63 km.
Eoceno Médio (48,6-37,2 M.a.) – Diminuição da Deformação Cenozóica
O Eoceno Médio é marcado pela inversão cinemática da maioria das falhas e o
desenvolvimento de dobras por propagação de falhas. As falhas lístricas com crescimento
sedimentar do Cretáceo já apresentam estruturas em arpão bem definidas (ver Anexo III e IV,
porção central das linhas 208 e 209). As jangadas albo-cenomanianas da fase distensional se
apresentam limitadas por falhas inversas ou dobradas. O sal está alocado no bloco baixo das
falhas reversas, abaixo de estruturas de pop-up ou no centro das dobras das jangadas albocenomanianas. Algumas dobras e pop-ups (ver Anexos II, III, IV e Figura 5.7) afloram nesta
idade. É possível observar triângulos de deformação formados na interseção das dobras com
vergências opostas. As frentes de empurrões mostram rejuvenescimento forward até o Eoceno
Médio. As dobras associadas às frentes de empurrões não atingiram o fundo do mar neste
período (Figura 5.7).

Figura 5.7. Seção sísmica 209 evidenciando estruturas de deformação cenozóica. Estruturas em arpão formando
um triângulo de deformação com uma dobra de propagação de falhas de vergência contrária, a esquerda da
figura. A direita da figura observa-se uma frente de empurrões com rejuvenescimento forward como indicam as
setas verdes.
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A linha 207 (Figura 5.10) mostra um basculamento incipiente para norte, com
desenvolvimento de frentes de empurrão atrás das anteriores em direção a norte. As frentes de
empurrão mais antigas mostram o grande deslocamento da seção albo-cenomaniana. Os
dobramentos mais novos têm maior amplitude e tamanho de charneira. Ocorre descolamento
em patamares dentro da seção do cretáceo superior, possivelmente a partir de folhelhos.
Eoceno Superior (37,2 – 33,9 M.a.) – Arrefecimento da Deformação Cenozóica
Os estratos do Eoceno Superior acumulam grande parte da deformação cenozóica e
mostram dobras bem desenvolvidas com vergência para o centro da bacia. O transporte de
massa fica bem evidenciado neste sentido. O sal tende a ser mais espesso no centro da bacia.
A base do sal (base estrutural da deformação) apresenta arqueamento na parte central. Muitas
dobras afloram neste período tanto nas bordas, como no centro da bacia (Figura 5.8). A
deposição dos sedimentos desta idade já encontraria calhas bem desenvolvidas e profundas
nas frentes de empurrões, e calhas suaves nas porções posteriores. Este relevo estrutural sindeformação cenozóica deve ter controlado a deposição dos sedimentos siliciclásticos e
vulcânicos (estes últimos principalmente nas bordas da bacia).

Figura 5.8. Seção sísmica 206 que apresenta frente de empurrão com transporte de massa pra NNE. Um pop-up
formado sob influência da halocinese atingindo topo erodido no Eoceno Superior (seta verde). A seta vermelha
indica uma vulcânica paralela à falha.

A figura 5.10 (linha 207) apresenta o desenvolvimento das charneiras no Eoceno
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Superior mais próximas das bordas segundo o modelo backward. As outras seções restauradas
(206, 208 e 209) tendem a seguir este mesmo padrão com as charneiras das dobras ativas
próximas as bordas da bacia (ver Anexos II, III e IV).
Pós-Eoceno (33,9 – Presente) – Final da Deformação Cenozóica
Durante oligoceno (33,9-23,0) a deformação é pequena quando comparada aos outros
períodos de deformação. A linha 206 (Anexo II) exemplifica a deformação neste período onde
as dobras e falhas reversas mantêm o estilo similar ao Eoceno Inferior apesar da menor
sobrecarga neste período. Algumas dobras não atingem os sedimentos da seção Pós-Eoceno
(Figura 5.9).
Durante o Oligo-Mioceno ocorre a deposição da seção regressiva, marcada por canais
submarinos, que erodem as charneiras das dobras formadas durante a deformação cenozóica.
As dobras são abertas, de grande amplitude e espessamento da charneira. As falhas com
rejeitos de centenas de metros colocam as seções albo-cenomanianas sobre sedimentos mais
jovens do cretáceo superior. A figura 5.10 exemplifica a quantificação do pouco encurtamento
relativo neste período, que é menor que 4% em mais 33 M.a..

Figura 5.9. Seção sísmica 206 mostra uma estrutura em arpão (à esquerda) com transporte de massa para
SSW. Uma dobra por propagação de falhas é mostrada (á direita), com deslocamento inclusive da jangada albocenomaniana.
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Figura 5.10. Quadro resumo da sequência de restauração da seção 250-0207, na Bacia de Cumuruxatiba. Notar
a vergência predominante das dobras para SSW, com rejuvenescimento das charneiras das dobras para norte
(backward). Observar o maior encurtamento no período entre o Eoceno inferior e médio e a relação com
vulcanismo presente na área. Todas as dobras relacionadas às falhas foram restauradas pelo modelo de trishear em conjunto com deslizamento flexural.

5.3.2. Interpretação quantitativa da restauração regional 2D
As quatro restaurações estruturais das seções regionais na Bacia de Cumuruxatiba
produziram uma grande variedade de dados quantitativos sobre a deformação cenozóica na
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bacia. A análise destes dados foi feita com objetivo de caracterizar a deformação cenozóica ao
longo do tempo e suas variações dentro do contexto regional, observando sempre sua possível
relação com os altos vulcânicos de Abrolhos e Royal Charlotte e, também, com a profundidade
da bacia.
A caracterização em mapa desta deformação será vista mais claramente no próximo
capítulo que traz mapas de deformação. Entretanto, em termos regionais os dados
apresentados a seguir já mostram a distribuição da deformação como uma abordagem
introdutória ao próximo capítulo. Os maiores encurtamentos obtidos nas seções restauradas
são observados durante o Eoceno (aqui divididos em: Inferior, Médio e Superior). Antes deste
período, a deformação no Paleoceno é crescente. No período Pós-Eoceno a deformação
decresce, denotada pelo menor encurtamento relativo das seções.
A figura 5.11a representa de forma mais detalhada o encurtamento das seções nestes
períodos. Este gráfico mostra a concentração da deformação no período de 30 a 55 M.a.. com
encurtamento de 110 km na seção 209, que passou dos 340 quilômetros, em relação aos
quase 230 atuais. Nas seções 206 e 208, os encurtamentos foram da ordem de 70-80
quilômetros (72,3 e 78,5 km, respectivamente) com comprimentos atuais de 226,5 e 196,6 km,
respectivamente. A interpretação da seção 207 foi feita apenas na parte central de forma direta
(forward, interpretação preditiva modelando previamente as estruturas através do método de
domínio de mergulho utilizando programas de computador, no caso, 2Dmove), por isso
apresenta uma seção menor e uma variação na deformação restaurada em relação as demais
seções (este tema será melhor discutido no item 5.3.)
A taxa de deformação (ou encurtamento longitudinal) que representa a quantidade de
encurtamento longitudinal dividida pelo intervalo temporal do horizonte restaurado apresenta
variação significativa ao longo da bacia. Do Paleoceno ao Eoceno Inferior a taxa de
deformação aumenta até atingir o pico máximo de deformação no Cenozóico. A figura 5.11b
mostra a variação da taxa de deformação ao longo do tempo nas seções restauradas. Nele são
ilustrados os comportamentos das curvas com dois picos principais da deformação, no Eoceno
Inferior e Superior (34 e 48 M.a.), entre o período de menor deformação que corresponde ao
Eoceno médio. Após o Eoceno, no período Pós-Eoceno, (após 30 M.a.), a taxa de deformação
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diminui gradativamente até o presente. Isto denotaria o arrefecimento da deformação na Bacia
de Cumuruxatiba após o Eoceno.

Figura 5.11. (A) encurtamento das seções restauradas ao longo do Cenozóico. A seção restaurada da linha
sísmica 207 é menor, por este motivo sua linha no gráfico fica abaixo das demais. (B) Taxa de deformação nas
seções ao longo do Cenozóico. Nota-se dois picos de deformação em torno de 34 e 48 M.a., intercalados com
período de menor taxa em torno de 37 M.a.. Ver explanações no texto.

Uma primeira abordagem para variação da deformação cenozóica na Bacia de
Cumuruxatiba em relação à distância da costa pode ser vista na figura 5.12. Este gráfico
apresenta o encurtamento cumulativo das seções durante o cenozóico e a sua localização em
relação à linha de costa, da seção mais proximal (onshore) a mais distal (offshore). O gráfico
mostra um encurtamento total (Pós-Eoceno) variando de 16 a 33 % nas seções, sendo os
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maiores valores localizados na porção mais proximal e distal da bacia, sendo a maior, cerca de
33 %, nesta última. A parte central da bacia parece acomodar menos deformação. Como visto
na interpretação qualitativa das estruturas (Figura 5.4), esta porção da bacia denota uma
menor deformação em relação às bordas da bacia e maior influência da halocinese. Outro dado
importante que pode ser interpretado com este gráfico é o encurtamento relativo (diferença dos
valores de encurtamento entre duas curvas). Assim, se observa menor deformação relativa nas
seções restauradas, no Eoceno Médio da seção 208, e da seção 207, ocorre menor
deformação no período Pós-Eoceno. Já para o período de maior de deformação nestas seções
o papel se inverte, Pós-Eoceno para 208, e Eoceno Médio para a seção 207.
Somente nas seções da porção central da bacia ocorrem grandes variações relativas de
encurtamento longitudinal (deformação). Nas seções de 206 e 209 (de maior encurtamento)
não ocorrem grandes anomalias relativas, sendo o período de maior deformação o Eoceno
Inferior e o de menor no período Pós-Eoceno, para ambas as seções (Figura 5.12).

Figura 5.12. Gráfico mostrando o encurtamento cumulativo durante do Paleoceno até o Pós-Eoceno. O
encurtamento total pode ser visto na linha que representa o Pós-Eoceno (PEO). Nota-se um encurtamento maior
da bacia nas porções proximal (seção 206) e distal (seção 209) da Bacia de Cumuruxatiba. (PEO) – PósEoceno; (ES) – Eoceno Superior; (EM) – Eoceno Médio; (EI) – Eoceno Inferior.

Em termos de proporção relativa de deformação ao longo do tempo, ou seja, a partição
da deformação cenozóica dos dados da restauração regional (Figura 5.13) mostra que mais de
40% (em média) da deformação ocorreu no Eoceno Inferior. Os outros períodos dividem o
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restante da deformação com uma diminuição contínua até o Pós-Eoceno. Ponderando a
partição da deformação pelo tempo de cada período, observamos que nos períodos mais
jovens ocorrem o maior e menor pico de deformação. Isto se deve ao maior tempo do período
Pós-Eoceno (mais 30 M.a.) e menor tempo do Eoceno Superior (menos de 4 M.a.). Refletido na
taxa de deformação de cada período. Os dois períodos de maior taxa de deformação (Figura
5.11b), Eoceno Superior e Inferior, têm proporções da deformação bem diferente, porém
compensadas pela variação da duração do período.

Figura 5.13. Partição da deformação (média de todas as seções) para cada período (barra azul). Taxa de
partição no período (barra vermelha) apresenta menor deformação proporcional no Eoceno superior (ES).
Observar a maior deformação na bacia (cerca de 40%, em média) durante o Eoceno Inferior, e o decréscimo
contínuo até o período Pós-Eoceno. (PEO) – Pós-Eoceno; (ES) – Eoceno Superior; (EM) – Eoceno Médio; (EI) –
Eoceno Inferior.

A partição da deformação ocorre também de forma heterogênea ao longo da bacia, isto
pode ser visto na figura 5.4 que mostra variação nas seções restauradas. Neste gráfico é
possível observar a contribuição da deformação em cada período para a deformação total
(100%) de cada seção, e por sua posição na bacia se afastando da costa. A figura 5.14
também mostra que a deformação está concentrada no Eoceno Inferior nas porções mais
distais e proximais (seções 206 e 209). Este gráfico mostra claramente que, ao contrário das
porções marginais, a porção central (seções 207 e 208) concentra a maior deformação
cenozóica que ocorre no Eoceno médio e Pós-Eoceno. Enquanto que na porção distal (seções
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206 e 209), a maior deformação é do Eoceno Inferior. Como ambos os períodos de inversão
(Eoceno Médio e Pós-Eoceno) são posteriores ao Eoceno Inferior, esta maior participação
destes períodos indicaria uma reativação mais recente, após o pico principal no Eoceno
Inferior, para estas seções na porção central da Bacia de Cumuruxatiba. É também visto na
figura 5.14 a participação quase que constante (de cerca 20%) no encurtamento ao longo de
todas as seções no Eoceno Superior.
É importante ressaltar que cada período tem um tempo de duração diferente, logo sua
participação na deformação está distribuída neste intervalo de tempo. Os dados de taxa de
deformação (Figura 5.11) ponderam a participação de cada período na deformação cenozóica.
Outra consideração é que a seção 207 (na parte central da bacia) foi restaurada utilizando o
modelo direto (forward) e pode promover pequenas diferenças nos dados. Este assunto será
abordado no próximo item deste capítulo.

Figura 5.14. Partição da deformação ao longo das seções restauradas (206, 207, 208, 209), em um perfil
perpendicular a linha de costa. O Eoceno Inferior concentra a maior parte da deformação nas porções mais
proximais e distais da bacia, na porção central (207, 208) ocorrem variações (EM e PEO). (PEO) – Pós-Eoceno;
(ES) – Eoceno Superior; (EM) – Eoceno Médio; (EI) – Eoceno Inferior.
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5.4. Considerações sobre a modelagem direta (forward) da seção 207
A restauração da seção 207 foi feita a partir de uma modelagem direta. Foram utilizados
algoritmos do programa 2DMove da Paradigm a fim de se modelar uma estrutura cinemática e
geometricamente coerente. O programa se baseia basicamente no conceito de kink-bands e na
metodologia do domínio de mergulho descritos no capítulo 1, item 1.3 (Figura 5.15). Este tipo
modelagem permite validar uma estrutura antes da restauração, consolidando a interpretação
geológica. O grande desafio neste tipo de abordagem é o ajuste da geometria modelada com
os horizontes crono-estratigráficos. Os horizontes refletem também variações deposicionais e
têm impressas variações estruturais de fases deformacionais anteriores (no caso, a fase
distensional).
Na linha 207 a estrutura foi modelada como uma série de empurrões com transporte de
massa para SSW, associados a múltiplas superfícies de descolamento (Figura 5.16). A
terminação dos kink-bands em diversos horizontes mostra o diacronismo da formação das
dobras e falhas. Este tipo de estrutura difere um pouco da interpretação feita na outras seções
(Figuras 5.5 a 5.9). A principal diferença está na ausência de múltiplos descolamentos (apesar
de algumas falhas descolarem no sal e no topo albo-cenomaniano nas outras seções sísmicas)
(Figura 5.16). Em termos geométricos chega-se, com este método, a uma geometria similar,
porém com cavalgamentos não tão acentuados. A modelagem direta (forward) trouxe maior
detalhamento na descriminação da sequência de desenvolvimento das estruturas e controle
sedimentar durante a deformação cenozóica. A figura 5.15 mostra como a polaridade das
estruturas para norte é marcada pelas idades cada vez mais jovens dos onlaps oblíquos contra
as charneiras dos anticlinais.
Os dados quantitativos da seção 207 contrastam com as informações obtidas com a
restauração das demais seções. A taxa de deformação é similar às demais ilustradas na figura
5.11. Em termos de encurtamento longitudinal a seção 207 apresentou o menor percentual de
todas outras seções, 16% (Figura 5.12). A partição da deformação mostra um pulso importante
durante o Eoceno Médio não observado nas outras seções (Figura 5.14). Estas diferenças,
entretanto, não causam grande impacto na interpretação regional da Bacia de Cumuruxatiba. O
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fato que suporta esta afirmação é que a seção 208 que é paralela a 207 foi encurtada na
mesma proporção (cerca de 24%). Nesta seção também ocorre um importante pulso no
período Pós-Eoceno além do pulso principal do Eoceno Inferior. Portanto, a interpretação de
menor encurtamento (deformação) na porção central da bacia (vista nas linhas 207 e 208) deve
ter ocorrido em resposta à reativação das estruturas desta porção da bacia. Vale ressaltar
também que a seção 207, foi interpretada e restaurada com comprimento menor das demais, e
no centro da bacia. Mesmo assim, como foi visto acima, os dados não mostraram grandes
contrastes com a restauração regional das outras seções da Bacia de Cumuruxatiba.
5.5. Considerações sobre a modelagem regional
Este capítulo apresentou uma visão regional sobre a deformação cenozóica que
ocorreu na Bacia de Cumuruxatiba. A caracterização qualitativa mostrou que a deformação é
representada principalmente por estruturas compressionais (dobras, estruturas em arpão, popups, etc). Estas estruturas se desenvolvem em diferentes períodos dentro do cenozóico como
demonstrado pelos dados quantitativos oriundos das restaurações (figura 5.10 e Anexos II, III e
IV). Estes dados mostraram que a deformação não tem um comportamento linear,
apresentando picos na taxa de deformação e grandes diferenças na partição da deformação
nos períodos estudados. No próximo capítulo esta deformação será caracterizada em detalhe
baseado principalmente em mapas e visualização tridimensional das estruturas.
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Capitulo 6
Modelagem Estrutural Tridimensional
6.1. Construção do Modelo Estrutural 3D
O modelo 3D foi construído a partir de 9 horizontes sísmicos e 13 falhas que
representaram o arcabouço tectono-estratigráfico da seção pós-sal da porção norte da
Bacia de Cumuruxatiba. Esta região sofre a influência dos altos vulcânicos de Royal
Charlotte e Sulphur Minerva, a norte e a leste, respectivamente. Nela, a estruturação
dada por alinhamentos de dobras aproximadamente E-W a NE-SW é o principal alvo da
análise da deformação cenozóica proposta nesse trabalho (Figura 6.1).
A amarração e interpretação dos horizontes e falhas foi feita utilizando o
programa 3DCanvas, e a gridagem e interpolação das superfícies foi realizado no
GOCAD2009, ambos pertencentes a plataforma Paradigm. Os dados de poços utilizados
nas estimativas de porosidade inicial dos intervalos cronoestratigráficos foram corrigidos
com o programa Interative Petrophisics, a fim de se obter as estimativas de porosidade
inicial dos horizontes.
Após a construção do modelo foram feitos ajustes nas superfícies de falhas e
horizontes buscando melhor coerência com o cubo sísmico e com as geometrias
estruturais de dobras e falhas associadas de Suppe (1983). Esta etapa da interpretação
foi fundamental para se obter uma restauração estrutural coerente em termos
cinemáticos e geométricos. A interpretação e restauração estrutural resultaram em uma
gama de produtos, principalmente mapas, onde se interpreta a história da deformação
cenozóica na região. Estes produtos do modelo estrutural 3D serão descritos a seguir,
sempre observando a relação da deformação cenozóica com a influência dos altos
vulcânicos adjacentes. A relação das vulcânicas com as dobras e falhas na região, será
abordada no capítulo 7 desta dissertação.
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Figura 6.1. Localização do modelo 3D em relação aos principais altos magmáticos de idade cenozóica
(Abrolhos, Royal Charlotte e Sulphur Minerva). O topo modelo é o horizonte referente ao Eoceno Inferior
no qual se tem a principal frente de dobras cenozóicas. O mapa gravimétrico Bouguer (2° derivada) é
mostrado como base para identificação das feições regionais adjacentes ao modelo (cores quentes
valores positivos e cores frias negativos.

6.2. Geometria das Estruturas
O modelo 3D mostra as dobras desenvolvidas por propagação de falhas (faultpropagation folds) como principais estruturas na deformação cenozóica. Elas ocorrem
reativando trends N-S de falhas normais lístricas e falhas cenozóicas (Figura 6.2). Ambas
com geometria curviplanar. As falhas cenozóicas têm orientação predominantemente EW a NE-SW, perpendiculares a oblíquas ao trend distensional. Algumas falhas de
transferência da fase distensional podem, também, ter sido reaproveitadas. De um modo
geral, os rejeitos das falhas atingem centenas de metros, proporcionando deslocamento
reverso considerável em alguns casos. Os rejeitos das falhas são marcados nos
horizontes do Albo-Cenomaniano (com cavalgamentos), Cretáceo, diminuindo até o
Paleoceno (Figura 6.2). Os topos dos horizontes do Eoceno não são cortados pelas
falhas. Eles apresentam apenas dobras abertas a suaves que se reproduzem até o
Eoceno Superior.
No modelo 3D foi possível ver a predominância de um transporte cinemático para
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norte. Estruturas que mostrem essa polaridade doravante irão ser tratadas como
sintéticas. Em alguns setores é possível caracterizar a mudança de polaridade das falhas
configurando um padrão do tipo flip-flop. Esta mudança é acompanhada pela variação
também da vergência e direção do transporte cinemático que, por vezes proporciona a
formação de zonas triangulares (Figura 6.2). A interação e propagação das dobras nas
terminações das falhas causam grandes variações de deformação ao longo do strike (ver
Higgins et al. (2007) e o capítulo 4, item 4.5 desta dissertação). Esta variação será mais
bem detalhada no item 6.6.
Na porção norte do modelo 3D há a predominância de dobras com vergência e
transporte de massa para sul, configurando uma zona de interação antitética de
orientação E-W na porção oeste (Figura 6.3). Na porção central do modelo o padrão é
sintético com transporte de massa para sul. Já a leste, o trend muda para NE-SW, com a
retomada do padrão antitético, agora com transporte de massa e vergência das dobras
para norte. Não há contato ou intersecção entre as falhas durante a variação de
polaridade. As dobras respondem a esta variação com zonas mais bem desenvolvidas
(dobras mais fechadas) e zonas menos desenvolvidas, formadas por celas entre as
dobras principais ao longo do strike. Em alguns horizontes as dobras estão totalmente
desconectadas ao longo do strike. Uma zona triangular forma um corredor de orientação
E-W e inflete para NE-SW na porção mais distal do modelo (Figura 6.3).
A porção sul do modelo é caracterizada por dobras e estruturas em arpão
associadas à reativação de falha lístricas no trend N-S. As dobras mostram-se bem
desenvolvidas e formam ramificações para NE-SW com estruturas curvas de baixo para
acomodar as dobras subjacentes (Figuras 6.3 e 6.4). Estas geometrias são respostas da
atuação da deformação cenozóica na Bacia de Cumuruxatiba e sua caracterização e
quantificações dos processos formadores serão feitas a seguir.
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Figura 6.2. Visada de oeste da porção proximal do modelo 3D mostrando a configuração das falhas e
dobras no modelo tridimensional. A superfície de descolamento das falhas é o topo do sal. Notar o padrão
antitético de frentes de dobras relacionadas a falhas E-W com transporte de massa opostas, para sul e
norte. As falhas N-S apresentam terminações a norte de baixos ângulos onde são formadas as dobras da
deformação cenozóica.
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Figura 6.3. Vista oblíqua para leste da porção central e distal mostrando a configuração da falhas e
dobras no modelo tridimensional. A superfície de descolamento das falhas é o topo do sal. Notar o padrão
sintético de frentes de dobras relacionadas a falhas NE-SW com transporte de massa, ora para sul ora
para norte. Falhas em forma de colher se desenvolvem gerando dobras acima de suas terminações.
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Figura 6.4. Vista oblíqua para norte mostrando a configuração das falhas distensionais que foram
reativadas durante a deformação cenozóica. As principais feições são estruturas em arpão e dobras por
propagação. A superfície de descolamento das falhas é o topo do sal. Esta visada mostra a estrutura em
geometria aparente, pois o transporte de massa é aproximadamente no eixo N-S.
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6.3. Halocinese
Na Bacia de Cumuruxatiba, a halocinese é o principal processo associado à
formação das falhas e dobras. O deslocamento do sal devido a variações na sobrecarga
inicia a formação das estruturas. Este deslocamento teria como gatilho os derrames
vulcânicos e deposição de vulcanoclásticas associadas ao magmatismo de Abrolhos
(Guerra 1989). O magmatismo ocorreu a partir do Paleoceno com pulsos principais no
Eoceno, deflagrando a movimentação regional do sal para o centro da bacia (como visto
nas restaurações 2D). Nesta região tem-se o maior número de diápiros, por vezes
associados a dobras por descolamento e pop-ups. Próximo aos altos vulcânicos o sal é
pouco espesso, geralmente preenchendo os blocos baixos das frentes de empurrão.
As variações temporais na geometria do topo do sal podem ser analisadas com
as restaurações estruturais do modelo 3D. Elas são ilustradas com mapas que mostram
dois alinhamentos principais de orientação aproximadamente N-S, que persistem desde o
Cretáceo. A partir do Eoceno ocorrem alinhamentos secundários de orientação E-W e
SW-NE que se interligam com os alinhamentos N-S. O alinhamento N-S está associado
às falhas lístricas da fase distensional de deformação da bacia. Os alinhamentos E-W e
SW-NE, por sua vez, estão associados às dobras e falhas reversas que desenvolvem a
partir do Cenozóico (Figura 6.5).
No Paleoceno e Cretáceo os diápiros são maiores. Eles ocorrem numa calha
profunda no centro da bacia, posicionada entre os dois alinhamentos principais N-S. A
partir do Eoceno esta calha desaparece e os diápiros são menores. Isto estaria
controlado por grandes falhas lístricas N-S, com a fuga do sal a partir das calhas
associados ao crescimento de seção cretácica (maior sobrecarga). Este deslocamento do
sal ocorre até o Paleoceno, que seria o final da fase distensional.
Desde o Cretáceo já se observa um alinhamento NE-SW, na porção norte do
modelo seccionando o alinhamento N-S do sal. Este alinhamento NE-SW pode estar
associado a uma zona de transferência da fase distensional e pode ter sido aproveitado
durante a deformação cenozóica (Figura 6.5). A principal frente de dobras está sobre esta
estrutura E-W a NE-SW (Figura 6.6).
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Figura 6.5. Mapas de paleorrelevo do topo do sal em visão 3D oblíqua para NW. No topo a configuração
atual e abaixo o topo do sal restaurado para sua configuração no Eoceno Médio.
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A partir o Eoceno o gatilho para o deslocamento seria a sobrecarga das frentes de
empurrão, que tem alinhamento E-W a SW-NE. Como as frentes de empurrão e dobras
não produzem um diferencial de sobrecarga tão grande quanto as do crescimento
sedimentar associado a falhas lístricas, as calhas são menos profundas e o diápiros são
menores (Figura 6.6).

Figura 6.6. Visão oblíqua para NW mostrando as formas de sal do Cretáceo ao Eoceno Inferior.
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6.4. Mapas de isópacas
Os mapas de isópacas mostram a variação de espessura de sedimentos entre
dois horizontes. Esta variação pode ser reflexo de processos sedimentares (fluxo
gravitacionais em bordas, cunhas clásticas depositadas pela variação eustática, etc) e
processos deformacionais (crescimento sin-sedimentar em falhas lístricas, afinamento
por soerguimentos em zonas de charneiras de dobras, etc.). É comum que as
espessuras mostradas nos mapas sejam produtos de uma soma de vários processos
agindo ao mesmo tempo. No caso em estudo os mapas de isópacas são influenciados
principalmente pela ativação das falhas reversas e das charneiras das dobras e pelo
peso das vulcanoclásticas. Nos dois primeiros processos se têm, de forma geral,
afinamentos das seções relacionados às estruturas, no último ocorre um espessamento
da seção causada pela formação de calhas devido ao peso das vulcanoclásticas.
A Figura 6.7 exemplifica a variação da espessura dos sedimentos sin-deformação
cenozóica em função do desenvolvimento das dobras. Na zona de charneira os
sedimentos sin-deformação tendem a afinar, formando onlaps oblíquos contra os flancos
e ápices das dobras. Dependendo da taxa de sedimentação no intervalo sin-deformação
pode ocorrer maiores diferenças entre os flancos das dobras. Em regiões com taxa de
sedimentação baixa pode ocorrer não-deposição e até erosão das charneiras. No caso
dos sedimentos cenozóicos em águas profundas da Bacia de Cumuruxatiba a taxa de
sedimentação é baixa ocorrendo erosão na charneira em algumas dobras.

(Km)

2
3

Sin-deformação

4

Pré-deformação
Ativação desta dobra
no Eoceno Médio

5
6

Ativação desta dobra
no Paleoceno e Eoceno Inferior

Afinamento na charneira
Sin-deformação

7
Pré-deformação

Figura 6.7. Linha 206 da sísmica 2D, exemplificando a variação da isópaca das seções sin-deformação
como marcadores cronológicos da ativação das dobras. Notar setas que indicam variação da espessura
da camada.
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A diminuição da espessura em cada intervalo estratigráfico é o critério usado
nesse trabalho para indicar a atividade da dobra em no intervalo compreendido pelo
mapa. É possível assim obter cronologia relativa de movimentação das estruturas ao
longo do tempo e observar a interação entre diferentes frentes de cavalgamento. A
interpretação dos mapas de isópacas utilizando estes critérios serviu para demonstrar a
evolução das dobras durante o Cenozóico.
No Paleoceno e Eoceno Inferior, inicio da deformação cenozóica, a maioria das
dobras está relacionada a falhas reversas (Figura 6.8). Na porção sul da bacia, algumas
falhas lístricas apresentam rejeitos reversos com dobras nas terminações. Nesta região
as grandes espessuras de sedimento podem estar relacionadas à paleo-calha cretácea.
Falhas curviplanares E-W e NE-SW acomodam a maior parte da deformação cenozóica
na porção norte da área. Na porção leste da bacia há uma tendência de afinamento das
camadas para offshore (Figura 6.8).
Os mapas de isópacas do Eoceno médio um trend E-W a NE-SW de dobras na
porção norte da área. Nesta porção as isópacas são pouco espessas. Na parte sul, as
dobras ocorrem no alinhamento N-S herdado da inversão cinemática das falhas lístricas.
No extremo nordeste da área ocorrem as menores espessuras de sedimento, podendo
refletir o maior desenvolvimento de dobras se não consideramos grandes variações
deposicionais. As maiores isópacas ocorrem no extremo norte da área, possivelmente
relacionadas à deposição da cunha de vulcanoclásticas a partir do alto de Royal
Charlotte.
O Eoceno Superior é marcado por isópacas bem menos espessas alinhadas, na
porção norte da área, segundo um trend E-W de dobras ativas nesse período. Na parte
sul dobras N-S aparecem também ativas neste intervalo de tempo. A porção sul
apresenta a menor espessura de sedimentos, refletindo um possível soerguimento. Este
se contrapõe ao soerguimento do Eoceno Médio que ocorre na porção norte. No Eoceno
superior, o maior espessamento continua relacionado à deposição da cunha de
vulcanoclásticas.
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Figura 6.8. Mapas de isópacas com a interpretação das charneiras da dobras (linhas vermelhas) e falhas
reversas (linhas brancas) ativas durante o Paleoceno e Eoceno Inferior.

O mapa de Isópacas do Período Pós-Eoceno apresenta dobras ativas com um
alinhamento E-W a NE-SW bem marcado. Estas dobras mostram um escalonamento que
sugere uma zona de transcorrência dextral de orientação NW-SE neste período. Ocorre
erosão ou não deposição para dobras na região central neste tempo. No geral as
menores espessuras estão localizadas a leste, na porção mais distal. O maior
espessamento continua relacionado possivelmente à deposição da cunha de
vulcanoclásticas no extremo norte (Figura 6.9)
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Figura 6.9. Mapas de isópacas com a interpretação das charneiras da dobras (linhas vermelhas) e falhas
reversas (linhas brancas) ativas durante o Eoceno Médio, Eoceno Superior e Período Pós-Eoceno
92

Análise Estrutural da Deformação Cenozóica na Bacia de Cumuruxatiba (BA)

Ferreira,
T. S.

6.5. Mapas de Deformação (strain)
A restauração de cada horizonte que representa um período estratigráfico mostra
a evolução da deformação ao longo do Cenozóico. Mapas de deformação máxima
(strain) obtidos em cada horizonte restaurado apresentam os fluxos de massa e a
distribuição das distorções durante este período. Em associação a estes mapas foram
compilados os vetores de máxima deformação, que mostra a orientação principal do eixo
de maior deformação na bacia. Para as estruturas compressivas este eixo corresponderia
à direção de maior encurtamento da bacia.
Os mapas de strain máximo para os horizontes pré a sin-deformação cenozóica
(Cretáceo e Paleoceno) são mostrados na figura 6.10. Estes horizontes são cortados por
falhas e são representados principalmente por falhas reversas durante o Cenozóico. A
maior deformação nestes períodos está claramente associada aos traços da falhas
reversas. Os maiores valores de deformação ocorrem no centro e nas terminações das
falhas, que na sua maioria são curvilíneas. A maior deformação no centro pode estar
associada ao maior rejeito da falhas, enquanto nas terminações relacionadas à
dissipação do strain para fora da estrutura. Zonas de interação entre duas falhas também
apresentam altos valores de deformação. As zonas de dano (em azul, na figura 6.10) são
bem marcadas e acompanham os traços das falhas, se estendendo para alguns
quilômetros.
A orientação do principal eixo de maior deformação para Cretáceo e Paleoceno é
aproximadamente S10°W, coincidindo com orientação das seções sísmicas 2D regionais
restauradas. Também é notado um eixo de deformação secundário de orientação N45°E
a N80°E, no Paleoceno e Cretáceo, respectivamente (ver diagramas de Wullf, com a
densidade dos vetores de deformação, na figura 6.10). Este eixo secundário pode estar
relacionado à canalização da deformação cenozóica por estruturas pré-existentes de
orientação NE-SW que ocorrem principalmente no norte da área (Figura 6.10).
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Figura 6.10. Mapas de deformação para os horizontes restaurados do Cretáceo e Paleoceno. O
estereograma de Wullf representa as orientações dos vetores de máxima deformação (strain). Linhas
brancas ornamentadas com altos valores de strain são os traços de falhas. Traços brancos dispostos em
toda área representam as direções de fluxo da deformação máxima para cada um dos intervalos de
tempo supracitados.

A deformação no Eoceno está distribuída de forma diferente dos períodos
anteriores, como mostra a figura 6.11. No Eoceno não há falhas e toda a deformação
ocorre por dobramentos associados à propagação das falhas cegas (fault-propagation
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folds). Estas estruturas formam uma frente de dobramentos na porção norte da bacia,
próximo (cerca de 32 km) do alto vulcânico de Royal Charlotte (Figura 6.11).
No Eoceno Inferior, a deformação está distribuída em quase toda área, com maior
concentração na porção norte. Na porção sul, a deformação acompanha o alinhamento
das dobras formadas a partir das falhas reversas N-S. A noroeste tem-se a porção mais
deformada, com valores crescentes no extremo noroeste. A direção de maior deformação
deste período é S10°E, e secundariamente S60°W. Esta última pode ainda ser
relacionada às estruturas pré-existentes do Eoceno Inferior. Os valores de atingem mais
6% neste período (Figura 6.11).
No Eoceno Médio a deformação se concentra na porção noroeste da área. Ao sul
nota-se uma diminuição de strain na parte distal. Observa-se um alinhamento noroeste,
aparentemente radial a partir do extremo noroeste. Embora haja pequenas variações, no
Eoceno Médio o strain é predominantemente orientado segundo o trend S10°E. No
Eoceno Médio as deformações chegam a 5% (Figura 6.11).
No Eoceno Superior tem-se uma distribuição de strain muito parecida ao do
período anterior. Os baixos valores de strain para este período podem indicar o
arrefecimento da deformação cenozóica. Este horizonte por vezes é cortado por dobras
sotopostas (regiões sem dados no mapa), de períodos anteriores de maior deformação. A
direção de maior deformação é aproximadamente S10°E, seguindo estritamente o
regional da bacia. Os valores de deformação são menores que 4% neste período (Figura
6.11).
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Figura 6.11. Mapas de strain para o Eoceno Médio e Superior. O estereograma Wullf mostra as principais
direções de strain para cada um dos períodos. Neste período a deformação é resultado de dobras por
propagação de falhas soterradas que cortam os horizontes sotopostos.
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6.6. Deformação (strain) longitudinal
Como visto anteriormente, a deformação cenozóica na Bacia de Cumuruxatiba é
marcada principalmente por de dobras relacionadas a falhas reversas. Frentes de dobras
E-W e NE-SW são bem marcadas desde o Cretáceo ao Eoceno Superior. Os vetores de
strain (ver item 6.4) mostraram a persistência de uma orientação variando cerca de 10°
em torno do eixo N-S para a região estudada. Esta é aproximadamente a orientação
perpendicular às dobras desta frente nas quais foram feitas linhas nesta direção. A partir
destas linhas foi calculada a deformação (strain) longitudinal desta frente de dobras.
Foram feitas de 9 a 11 perfis longitudinais nos horizontes do Cretáceo ao Eoceno Inferior,
a fim de observar a variação da deformação ao longo da direção (strike) da frente de
dobras e caracterizar os fatores que condicionam esta variação. O objetivo principal é
ilustrar as variações ao longo do strike na quantidade de deformação absorvida por cada
um dos intervalos estratigráficos estudados.
Os maiores valores de deformação são observados no Cretáceo (4,49% a
17,3%). Os maiores valores (> 11%) estão concentrados na porção leste da estrutura no
ramo NE-SW (localizar com figura). A exceção é um pico de 12,6% relacionado a uma
dobra por propagação de falha reversa com grande rejeito na porção oeste. Esta
variação é causada pela formação de zonas de cela entre as dobras. Os maiores valores
são obtidos na frente de dobras NE-SW que apresenta variação na polaridade das falhas,
ora mergulhando para NW, ora para SE (Figura 6.12). O rejeito das falhas relacionadas a
esta dobras é da ordem de centenas de metros. Os valores máximos obtidos no Cretáceo
se aproximam dos valores obtidos nas seções regionais restauradas para esta porção
central da bacia (16% e 24%).
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Figura 6.12. Mapa estrutural do topo do Cretáceo mostrando as linhas ao longo dos quais foram feitas as
quantificações de strain longitudinal. Notar a frente de dobras E-W marcadas pelos trends de cores frias.
O gráfico apresenta os valores obtidos em cada perfil longitudinal de deformação. No eixo x tem-se a
posição de cada uma das linhas de varredura. Em y os valores de strain em percentual. O
comportamento do gráfico mostra maior deformação na porção nordeste da estrutura.

O Paleoceno, onde se inicia a deformação cenozóica, apresenta valores de
deformação mais baixos para esta frente de dobras (1,74% a 8,91%), ver figura 6.13. O
pico de maior deformação é de 8,91% e ocorre segundo um trend E-W na porção mais
oeste da área. Outro pico é na mesma estrutura que ocorre no horizonte do Paleoceno,
atinge 8,53%, no ramo NE-SW. Este pico principal está associado a uma falha com forma
em colher que propagar um a dobra acima. Esta estrutura é mais ativa no Paleoceno do
que no Cretáceo, e continua a dobra no ramo NS-SW sendo ainda muito importante
neste período. A zona com pouca deformação está associada a dobras sem falhas,
apresentando rejeito.
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Figura 6.13. Topo do Paleoceno mostrando a frente de dobras e as linhas de varredura ao longo das
quais foram calculadas as deformações longitudinais (linhas brancas). No eixo x tem-se a posição de
cada uma das linhas de varredura. Em y os valores de strain em percentual. O comportamento do gráfico
mostra a maior deformação no E-W da área.

No Eoceno Inferior a frente de dobras assume forma radial, demonstrando menor
ou nenhuma influência das falhas (Figura 6.14). Os valores de deformação no Eoceno
Inferior são ainda mais baixos que os anteriormente mostrados, variando de 0,296 a
2,98%. Os valores maiores se concentram no centro da estrutura com diminuição
gradativa para as terminações (Figura 6.14). Neste período se a frente de dobras se
comporta como uma única estrutura sem compartimentação por falhas. No extremo
noroeste há a irradiação da deformação, provavelmente associada ao declive da bacia
para leste e/ou ao peso do alto vulcânico de Royal Charlotte.
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Figura 6.14. Mapa estrutural do topo do Eoceno Inferior mostrando uma frente de dobras com linha
perpendiculares (em branco) onde foi calculada a deformação longitudinal. O gráfico apresenta os valores
obtidos em cada perfil longitudinal de deformação. O comportamento do gráfico mostra maior deformação
no centro da estrutura que tem forma radial neste período.

A partir do Eoceno Médio a frente de dobras se consolida em dois ramos, um
ramo mais a norte com eixo E-W e outro com eixo NE-SW a sudoeste. O padrão radial
ainda é visto e os valores de deformação longitudinal são menores que 1%, oscilando
entre 0,225 a 0,953%. Os maiores valores ocorrem do centro para oeste na estrutura. O
ramo de orientação NE-SW mais a leste já apresenta menor deformação (Figura 6.15).
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Figura 6.15. Mapa estrutural do topo do Eoceno Médio mostrando uma frente de dobras com linha
perpendiculares (em branco) onde foi calculada a deformação longitudinal. O gráfico apresenta os valores
obtidos em cada perfil longitudinal de deformação. O comportamento do gráfico mostra maior deformação
no centro para oeste da estrutura como duas frentes individualizadas neste período.

O Eoceno Superior já mostra uma trend E-W bem marcado ainda com duas
frentes de dobras individualizadas. As dobras são suaves, com valores pequenos de
deformação entre 0,106 a 0,785% (Figura 6.16). Algumas dobras suaves nesta parte são
cortadas por dobras mais fechadas do Eoceno médio, causando erosões (buracos no
horizonte). Este período mostra o quadro final da deformação cenozóica (Figura 6.16).
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Figura 6.16. Mapa estrutural do topo do Eoceno Superior mostrando uma frente de dobras com linha
perpendiculares (em branco) onde foi calculada a deformação longitudinal. O gráfico apresenta os valores
obtidos em cada perfil longitudinal de deformação. O comportamento do gráfico mostra maior deformação
para oeste da estrutura como duas frentes individualizadas neste período.

6.5.1. Desenvolvimento da frente de dobras durante o Cenozóico
As dobras E-W a NE-SW apresentam encurtamento longitudinal em média de
10,4%, marcado no horizonte Cretáceo que é pré-deformação cenozóica (Figura 6.17).
Cerca da metade (~5%) deste encurtamento é acomodado no início da deformação
cenozóica no Paleoceno. A outra metade está marcada no Eoceno (Figura 6.17). Estes
dados revelam que o início da deformação cenozóica tem seu pico no Paleoceno,
arrefecendo até o Eoceno. Este comportamento é similar nas restaurações das seções
2D regionais. Este maior encurtamento durante o Paleoceno deve estar controlado pelas
falhas reversas, que possivelmente acomodam mais encurtamento do que as dobras
abertas a suaves que marcadas no Eoceno.
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Figura 6.17. Deformação longitudinal média durante o Cenozóico. Metade do encurtamento longitudinal
está acomodado no Paleoceno. ES – Eoceno Superior; EM – Eoceno Médio; EI – Eoceno Inferior; PA –
Paleoceno e K – Cretáceo.

A variação da deformação longitudinal ao longo do strike das dobras apresentou
variações em todos os horizontes. Essa variação é notável nas diferenças de desvio
padrão dos valores. Os horizontes que mostram menor variação dos valores ao longo do
strike da estrutura são o Paleoceno e Eoceno (menores valores de desvio padrão). O
cretáceo mostra maior homogeneidade nas medidas. O Eoceno Médio e Superior
apresentam maior homogeneidade da deformação do que os períodos iniciais da
deformação cenozóica, Paleoceno e Eoceno Inferior (Figura 6.18). Esta diferença de
maior variação dos encurtamentos longitudinais ao longo do strike pode estar controlada
pela maior influência das falhas e dobras nos períodos iniciais de deformação (Paleoceno
e Eoceno Inferior). Os períodos finais da deformação cenozóica apresentam maior

Pre-D. Sin-Deformação Cenozóica

homogeneidade de valores de deformação.

ES
EM

1

EI
PA
K

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Desvio Padrão para Strain Longitudinal

Figura 6.18. Quantificação da variação do encurtamento longitudinal ao longo do strike das dobras.
Valores próximos a 1 apresentam maior homogeneidade. ES – Eoceno Superior; EM – Eoceno Médio; EI
– Eoceno Inferior; PA – Paleoceno e K – Cretáceo.
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6.7. Dilatação
A dilatação representa a mudança de área de uma superfície restaurada, na sua
trajetória do estado deformado para o não deformado. Este atributo indica áreas mais
distendidas

ou

encurtadas,

relacionadas

a

valores

positivos

e

negativos,

respectivamente. No caso estudado as áreas mais distendidas estão em geral
relacionadas às charneiras da dobras ou falhas. A confecção destes mapas é importante
para caracterização de possíveis áreas de maior densidade de fraturamento.
O mapa do horizonte do Paleoceno apresenta principalmente valores positivos
relacionados às terminações ou partes da falhas reversas. No Eoceno Inferior ocorrem
anomalias positivas e negativas associadas às charneiras da dobras de alinhamento E-W
a NE-SW. Uma grande dilatação negativa ocorre no extremo norte, possivelmente
associada ao encurtamento provocado pela sobrecarga da sequencia de vulcanoclásticas
do alto vulcânico de Royal Charlotte (Figura 6.19). O Eoceno médio apresenta baixos
valores negativos relacionados à frente de dobras, sem grandes anomalias (anomalias
que ocorrem são efeitos da bordas da superfície). Por fim, o Eoceno superior a dilatação
é muita baixa, positiva e concentrada na porção norte (Figura 6.19).
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Figura 6.19. Mapas de dilatação durante períodos da deformação cenozóica.
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6.8. Modelagem Física Análoga
A tectônica experimental consiste na simulação física de processos tectônicos a
fim de analisar a geometria e cinemática das estruturas desenvolvidas. Através da
comparação dos resultados experimentais com as estruturas observadas na natureza,
pode-se inferir o processo geológico.
Guerra (1989) estudou a influência do peso do banco vulcânico de abrolhos sobre
a estruturação halocinética da Bacia do Espírito Santo. Sabendo que este banco divide
as bacias do Espírito Santo, a sul e Cumuruxatiba, a norte. Assim, tem-se um
experimento que pode ser tratado com as estruturas análogas na borda norte do banco
de abrolhos em Cumuruxatiba para observar a hipótese da influência deste magmatismo
na deformação cenozóica da bacia.
Seções verticais do modelo físico realizado por Guerra (1989) revelam a
predominância inversões em falhas lístricas de crescimento, com mergulho para leste,
associadas a pequenos anticlinais de silicone (salt-rollers) (Figura 6.20).

Figura 6.20. Seção de orientação E-W do modelo físico experimental realizado por Guerra (1989)
mostrando a halocinese resultando na inversão cinemática da bacia pós-sal induzida pela
sobrecarga de vulcânicas de abrolhos para a bacia do Espírito Santo. (S) Silicone representando
o sal.
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As estruturas formadas no modelo experimental realizado por Guerra (1989)
apresentam similaridade com as estruturas observadas na Bacia de Cumuruxatiba.
Falhas reversas, pop-ups e dobras associadas são as principais estruturas observadas
no experimento que se correlacionam com as frentes de dobras nas bordas do alto
vulcânico de Royal Charlotte na Bacia de Cumuruxatiba. A figura 6.21 mostra esta
similaridade nas estruturas que sustentam a hipótese da sobrecarga das vulcânicas
cenozóicas como gatilho para deformação neste período nas bacias adjacentes, tanto no
Espírito Santo quanto em Cumuruxatiba.

Figura 6.21. Comparativo das estruturas formadas em seção do modelo experimental (Guerra
1989) e uma seção sísmica na Bacia de Cumuruxatiba próxima ao banco vulcânico de Abrolhos.
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Capítulo 7
Magmatismo Cenozóico
7.1. Introdução
Na Bacia de Cumuruxatiba o magmatismo está associado às dobras e falhas
reversas. Este magmatismo, denominado Abrolhos, tem idades variando do PaleocenoEoceno (ver capítulo III). A associação das estruturas magmáticas com a deformação
cenozóica pode ser identificada por meio das seções sísmicas.
As rochas vulcânicas apresentam uma velocidade da onda P (Vp = 5000 a 5800
km/s) maior do que as principais rochas que compõem o arcabouço sedimentar de um
bacia. Estas rochas são o folhelho (Vp = 1700 a 4000 km/s) e arenito (Vp = 1800 a 4500
km/s) que apresentam velocidades menores que as vulcânicas. Além desta diferença, as
rochas vulcânicas são, em geral, mais densas (cerca de 0.15 g/cm) do que os
sedimentos.
A impedância acústica é o produto da velocidade das ondas P pela densidade
média da camada de rocha. Este é um atributo da interface das camadas rochosas
mostrando a diferença de impedância entre as camadas. A impedância é representada
em pulsos sísmicos, onde o formato e amplitude dependem da diferença desta
propriedade entre as camadas.
Como as camadas rocha vulcânicas têm velocidade e densidade maiores do que
as rochas encaixantes (folhelhos e arenitos), sua impedância é bem maior, e
consequentemente o valor de amplitude do pulso sísmico será bem maior do que o
background da bacia. A exceção a esta abordagem é no caso dos carbonatos que podem
ter velocidade e densidade próximas as vulcânicas, mostrando respostas sísmicas
semelhantes.
Através desta abordagem é possível distinguir as rochas vulcânicas ou vulcanoclásticas nas seções sísmicas. Para isto, iluminam-se os maiores valores de amplitude
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sísmica com cores quentes (amarelo a vermelho) que ajudam identificar a possíveis
vulcânicas nas seções sísmicas (Figura 7.1). O ponto de corte foi escolhido como o valor
de amplitude 10000 por se ajustar melhor às estruturas caracteristicamente magmáticas
(Figura 7.1).

Frequência

Vulcânicas

Amplitude

Figura 7.1. Histograma do dado sísmico mostrando a distribuição dos valores de amplitude. Os
maiores valores estão possivelmente relacionados às rochas vulcânicas ou vulcano-clásticas. As
cores quentes (a partir do valor 10000) serão iluminadas nas seções sísmicas para identificação
das vulcânicas.

7.1. Geometria das Estruturas Magmáticas
A vulcânicas identificadas apresentam como refletores concordantes, em sua
maioria, com as camadas dobradas. Observa-se, também, uma clara relação das
camadas vulcânicas com as falhas. Muitas vulcânicas terminam nas falhas. Em planta, as
vulcânicas ocorrem em geometria circular devido ao seu caráter concordante com as
camadas que formam as charneiras das dobras. Algumas vulcânicas ocorrem como sills
e como estruturas em gaivota. Neste tipo de geometria as bordas da camada vulcânica
apresentam-se em seções sísmicas levantadas como asas de gaivotas. Este efeito
aparece como resposta da onda sísmica nas extremidades da camada vulcânica. Esta
feição é característica para identificação das vulcânicas, ocorrendo amplamente na Bacia
do Paraná, algumas sendo perfuradas e confirmadas como vulcânicas. As estruturas em
gaivota se apresentam também associadas às falhas. Estas estruturas por vezes
mostram-se escalonadas em diferentes níveis dentro da seção cenozóica (Figuras 7.2 e
7.3).
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Figura 7.2. Expressão sísmica (cores quentes) das vulcânicas associadas ao magmatismo
Cenozóico de Abrolhos. (A) Seção sísmica mostrando a relação concordante das vulcânicas com
as dobras cenozóicas. (B) Visão em planta das vulcânicas mostrando o aspecto circular
relacionado ao corte da dobras cenozóicas.
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Figura 7.3. Expressão sísmica (cores quentes) das vulcânicas associadas ao magmatismo
cenozóico de Abrolhos. (A) Seção sísmica mostrando estruturas em gaivota características de
vulcânicas. (B) Visão em planta das estruturas em gaivota mostrando o aspecto circular da
estrutura.

7.3. Relação Temporal
As vulcânicas não apresentam muitas relações de cortes entres às camadas sindeformação cenozóica. As vulcânicas se mostram em geral de forma concordante
(formando sills) as camadas dobradas da seção paleógena. Na seção cretácea (prédeformação cenozóica) ocorrem algumas vulcânicas discordantes (Figura 7.3). Os
caminhos de alimentação dos sills são poucos visíveis nas seções sísmicas; as falhas
aparecem como caminhos principais mais característicos. Vários níveis de vulcânicas são
observados ligados às falhas, principalmente na sua terminação (Figura 7.4).
Algumas feições discordantes entre os níveis vulcânicos denotam que estes
níveis podem estar interligados através de vários condutos. As vulcânicas se apresentam
em várias intrusões. Na área foi identificado o alinhamento E-W das vulcânicas que seria
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o principal trend condutor do magmatismo na região. Este alinhamento pode estar
associado a estruturas pré-existentes, pois não coincide exatamente com as falhas
reversas que propagam as dobras das camadas cenozóicas (Figura 7.5).

A

E

1 Km

N

Topo do Sal

B

1 Km

W

E

Figura 7.4. Distribuição de possíveis níveis de rochas vulcânicas e suas relações com as falhas.
Notar a concentração na seção paleógena sin-deformação próximo às terminações das falhas.
Vários níveis de vulcânicas concordantes às camadas cenozóicas (setas pretas), as falhas
seriam os principais condutos verticais do material magmático.
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Há um forte controle estrutural no magmatismo cenozóico na região com as
falhas do alinhamento E-W, interpretado como principal condutor para sills encaixados
entre as camadas sin-deformacionais do cenozóico. As intrusões se encontram em vários
níveis crono-estratigráficos. As estruturas concordantes se concentram no pacote
paleógeno (sin-deformação cenozóica) e as feições discordantes na seção cretácea (prédeformação cenozóica). Não há relações de cortes sistemáticas que possam caracterizar,
em mais detalhe, as várias intrusões ou derrames.

7 Km
N

Figura 7.5. Visão em planta do cubo sísmico em profundidade mostrando um alinhamento E-W
das vulcânicas (setas pretas) coincidente com as falhas reversas cenozóicas (planos coloridos).
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Capítulo 8
Discussões e Conclusões
8.1. Discussões
Os estudos de restauração e modelagem estrutural realizados neste trabalho
mostraram que ocorreu uma inversão cinemática na Bacia de Cumuruxatiba a partir do
Paleoceno. Esta inversão é caracterizada por dobras abertas relacionadas a falhas
reversas com alinhamento principal de E-W a NE-SW.
As restaurações regionais realizadas em linhas sísmicas 2D apresentam dados
quantitativos alusivos à decorrência desta deformação no Cenozóico. O encurtamento
longitudinal total das seções neste período variou de 16 a 33%. Os menores valores se
concentram nas linhas localizadas no centro da bacia. Cerca de 40 % da deformação foi
acumulada entre o Paleoceno e Eoceno Inferior. No Eoceno ocorreu cerca de 35% do
encurtamento e o período Pós-Eoceno contribuiu com cerca 15% do encurtamento total.
Os dados de taxa de deformação indicam que o pico de deformação ocorre no Eoceno
Inferior e uma menor atividade tectônica no Eoceno Médio. Um novo aumento taxa de
deformação é registrada no Eoceno Superior e, a partir de então, tem-se o arrefecimento
da tectônica até o Pós-Eoceno.
A modelagem digital 3D revelou em mapa a geometria e o comportamento da
deformação cenozóica na Bacia de Cumuruxatiba. O trend de dobras aproximadamente
E-W que ocorre na parte norte da bacia apresenta um grande variação de strain ao longo
do strike. Esta variação é representada por inversões de polaridade das falhas e dobras
formando zonas sintéticas e antitéticas com formação de triângulos de deformação. As
falhas N-S herdadas da fase distensional exibem terminações curvas tendendo pra E-W.
Nestas terminações é interpretada como a controladora maior desta inversão cinemática
do cenozóico através das dobras. A halocinese controla toda esta deformação através da
formação de salt-rolloves associados a falhas. Não há a formação de grandes diápiros
relacionados a esta deformação. O sal seria mais espesso nos períodos iniciais da
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deformação. Nos estágios finais da deformação, o sal tende a se concentrar no centro da
bacia, possivelmente em reposta à sobrecarga das rochas vulcânicas durante o Eoceno.
O comportamento das dobras ao longo do Cenozóico foi obtido através dos
mapas de isópacas das seções sedimentares depositadas sin-deformação. Estas rochas
servem como marcadores do período de ativação das dobras. As figuras 8.1 a 8.5
mostram as charneiras ativas em cada período, a direção do strain total máximo (direção
de encurtamento) e o comportamento da taxa de deformação ao longo do tempo. É visto
uma forte influência dos altos vulcânicos na estruturação da dobras.
No paleoceno ocorre um aumento brusco na taxa de deformação, a inversão
cinemática ocorre principalmente relacionada às terminações das falhas N-S. Neste
período o strain principal medido tem direção S-SW, e outro secundário SE (Figura 8.1).
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Figura 8.1. Mapa esquemático mostrando as estruturas ativas durante o Paleoceno na área modelada
(polígono preto) na Bacia de Cumuruxatiba. Observar os altos vulcânicos adjacentes que funcionam
como gatilho para deformação Cenozóica. No canto superior direito, o estereograma de Wullf representa
as principais direções de strain (ressaltado pelas setas cinza). Logo abaixo um gráfico com
comportamento médio da taxa de deformação durante o cenozóico na bacia, ressaltando o período
mostrado no mapa. Estas observações são válidas para as figuras subsequentes deste capítulo.
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Assumindo que a deformação das dobras é cilíndrica, a direção de strain
corresponderia aproximadamente à direção principal da tensão (setas cinzas, na figura
8.1 e 8.5). Isto denota dentro do contexto regional o início do dobramento como resposta
a primeiras atividades vulcânicas no alto de Royal Charlotte, a norte (Figura 8.1).
A deformação continua aumentando no Eoceno Inferior até atingir o pico máximo
da deformação cenozóica. Este período é caracterizado por planos de falhas mais curvos
e o início da formação de dobras com eixos mais longos e contínuos de orientação NESW. Entrando no período Eoceno, a direção do strain principal muda quase 45°, agora
para S-SE, e mantém um strain secundário próximo àquele do Paleoceno, ou seja, WSW (Figura 8.2).
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Figura 8.2. Mapa esquemático mostrando as estruturas ativas durante o Eoceno Inferior na área
modelada (polígono preto) na Bacia de Cumuruxatiba. Observar os altos vulcânicos adjacentes que seria
o gatilho para deformação Cenozóica. Ver discussões no texto.

O Eoceno Médio é marcado pelo estabelecimento de grandes frentes de dobras.
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Estas dobras aparentam uma geometria radial com ponto focal a NW e SE, dependendo
do transporte de massa das dobras. A orientação do strain total máximo responde a isto
com duas direções quase opostas. A direção principal se mantém S-SE e a secundária
em N-NW. Esta última pode ter como causa o início da influência da atividade vulcânica
no alto de Sulphur Minerva, a sudeste da área. Este período tem a taxa de deformação
durante o Eoceno. Ainda neste período inicia-se a formação de uma calha a norte da
área onde ocorre a deposição da vulcanoclásticas de Royal Charlotte. A geometria das
dobras neste período marca muito bem o encurtamento quase norte-sul que sofre a bacia
durante a entrada das vulcânicas de Royal Charlotte e Sulphur Minerva (Figura 8.3).
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Figura 8.3. Mapa esquemático mostrando as estruturas ativas durante o Eoceno Médio na área modelada
(polígono preto) na Bacia de Cumuruxatiba. No canto superior direito, o estereograma de Wullf representa
as principais direções de strain (ressaltado pelas setas cinza). Ver discussões no texto.

O Eoceno Superior é palco para uma reativação (aumento da taxa de deformação
alcançado um pico intermediário). Neste período não ocorrem mais direções opostas de
strain máximo, os strain tem direção média para S-SE. A calha com vulcanoclásticas
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aumenta em área na porção norte. Ambos os fatores estão controlados pelas atividades
vulcânicas agora já bem estabelecidas de Royal Charlotte. As dobras neste período são
suaves com padrão mais disperso (Figura 8.4).

Figura 8.4. Mapa esquemático mostrando as estruturas ativas durante o Eoceno Superior na área
modelada (polígono preto) na Bacia de Cumuruxatiba. Observar os altos vulcânicos adjacentes que seria
o gatilho para deformação Cenozóica. Ver discussões no texto.

O período Pós-Eoceno é caracterizado pelo arrefecimento da deformação,
mostrado pela taxa de deformação e a mudança no padrão cinemático das dobras. Neste
período as dobras ocorrem com seus eixos escalonados à direita em um trend NW-SE,
caracterizando uma cinemática transcorrente dextral (Figura 8.5). Isto pode ser
interpretado como a fase final da deformação com o deslizamento lateral ocasionado pelo
acúmulo de tensão em direções opostas, provenientes de Royal Charlotte, a norte e
Sulphur Minerva, sudeste. A maior atuação do Alto de Royal Charlotte poderia resultar em
um maior deslocamento de NW-SE, conduzindo ao escalonamento visto e
consequentemente a cinemática dextral. Esta deformação também varia no eixo E-W
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com as extremidades acumulando maior deformação (máximo de pouco mais de 30% de
encurtamento) (Figura 8.5).

Figura 8.5. Mapa esquemático mostrando as estruturas ativas durante o perríodo Pós-Eoceno na área
modelada (polígono preto) na Bacia de Cumuruxatiba. Observar os altos vulcânicos adjacentes que seria
o gatilho para deformação Cenozóica. No canto superior direito, o gráfico representa o comportamento do
encurtamento longitudinal em um perfil E-W na bacia, com valores máximos atingindo 30% nas
extremidades. Logo, abaixo um gráfico com comportamento médio da taxa de deformação durante o
Cenozóico na bacia, ressaltando o período mostrado no mapa. Ver discussões no texto.

8.2. Considerações Finais e Conclusões
As rochas vulcânicas identificadas nas seções sísmicas são claramente sindeformação cenozóica, ocorrendo majoritariamente de forma concordante, formando sills.
Já na seção pré-deformação cenozóica (seção cretácica), as rochas vulcânicas se
apresentam principalmente de forma discordante, como diques. Apesar de não ter sido
possível se observar uma clara sistemática de corte que pudesse estabelecer uma
relação temporal geral das diversas vulcânicas com a deformação cenozóica. As rochas
vulcânicas ocorrem nitidamente ligadas às falhas reativadas, servindo como conduto até
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se depositarem como derrames de vulcânicas/vulcanoclásticas durante a formação das
dobras. Vulcânicas encaixadas em rochas mais antigas do Cenozóico (p.ex. no
Paleoceno) ocorrem dobradas por eventos mais novos e mostram formas circulares em
mapa.
Aliados as esta observações, estudos de modelagem física em área análoga
(Bacia do Espírito Santo, Guerra, 1989) já demonstraram que a deposição de derrames
vulcânicos pode causar uma sobrecarga suficiente para dar o gatilho à movimentação
halocinética que formaria basicamente estruturas semelhantes às observadas neste
trabalho. Os dados obtidos das restaurações e modelagens digitais realizadas neste
trabalho podem servir como parâmetros de contorno para modelagens físicas futuras,
para estudo da Bacia de Cumuruxatiba ou análogas.
Portanto, conclui-se que a deposição das rochas vulcânicas/vulcanoclásticas
seria o principal fator de iniciação e de propagação da inversão cinemática que ocorre na
bacia durante o Cenozóico. Esta inversão ocorre em vários pulsos em um padrão
complexo resultante principalmente da deposição das vulcânicas em Royal Charlotte e
em Sulphur Minerva, a norte e a leste da bacia, respectivamente. A figura 8.6 mostra
ativação das charneiras das dobras ao longo do tempo. Nota-se que algumas dobras são
ativas somente em um período ao longo do cenozóico (principalmente na porção sul da
área modelada), enquanto outras são reativadas em diversos momentos.
Os dados obtidos neste trabalho são de suma importância para Geologia de
Petróleo. Sabendo que já existe um sistema petrolífero ativo com rocha geradora albiana
(campo descoberto em água rasa), então o timing de formação das dobras no Cenozóico
é fundamental ao entendimento das trapas estruturais. O sincronismo do pico de geração
do sistema petrolífero com as dobras formadas (preferivelmente, sem reativações) levaria
à escolha de prospectos (Figura 8.6). O modelo estrutural tridimensional também
caracteriza melhor a geometria das estruturas e, junto com a restauração, pode dar
indicações de que período as falhas poderiam ser selantes ou condutoras de
hidrocarbonetos. Áreas com grandes valores de dilatação também podem ajudar na
identificação de áreas com maior índice de fraturamento em carbonatos albianos. A
análise destas informações é de grande importância para escolha de prospectos com
menor risco exploratório.
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Figura 8.6. Mapa esquemático mostrando a sobreposição das estruturas ativas (charneiras e falhas) em
diversos períodos durante a deformação Cenozóica na área modelada (polígono preto) na Bacia de
Cumuruxatiba. Notar que algumas dobras são reativadas durante vários períodos. Algumas apresentam
migração de sua frente de dobras. Quadro no canto direito mostra a localização da área (polígono) no
contexto dos altos vulcânicos adjacentes.
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ANEXO I
Carta Estratigráfica da Bacia de Cumuruxatiba (Rodovalho et. al., 2008), mostrando os topos e discordâncias mapeados neste trabalho.

ANEXO II
Sequência de restauração estrutural da linha sísmica 250-0206 para a deformação Cenozóica.

ANEXO III
Sequência de restauração estrutural da linha sísmica 250-0208 para a deformação Cenozóica.

ANEXO IV
Sequência de restauração estrutural da linha sísmica 250-0209 para a deformação Cenozóica.

ANEXO V

A - Modelo de interpretação forward de uma seção N-S da bacia de Cumuruxatiba, mostrando as informações que podem ser retiradas com esse tipo de abordagem.

B -. Modelagem direta (forward) da seção sísmica 207.

